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Ky hulumtimi është përgatitur në kuadër të projektit “Mendimi kritik për qytetarët me shkathtësi 
mediatike - Krithink”, i implementuar nga Fondacioni për Internet dhe Shoqëri - Metamorfozis dhe 
“EUROTHINK” - Qendra për Strategji Evropiane, me mbështetje financiare nga Bashkimi Evropian. 

Përmbajtja e këtij botimi është përgjegjësie e vetme e EUROTHINK - Qendra për Strategji Evropiane 
dhe në asnjë mënyrë nuk i pasqyron pikëpamjet e Bashkimit Evropian.
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Për hulumtimin

Brenda këtij dokumenti do të keni mundësinë të mësoni më shumë rreth tendencave moderne dhe 
politikave publike që lidhen me alfabetizmin mediatik dhe mendimin kritik në BE dhe në Republikën 
e Maqedonisë së Veriut. Do të prezantohen gjetjet nga tre mjete hulumtuese që synojnë grupin e 
synuar që është zgjedhur për këtë studim - të rinjtë. Ky hulumtim është realizuar në kuadër të 
projektit “Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike”, nga Fondacioni Metamorfozis 
dhe Eurothink Qendra për Strategji Evropiane në vitin 2018 dhe 2019.

Përmes këtij hulumtimi, projekti "Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike" synon ta 
analizojë gjendjen momentale në lidhje me afinitetet dhe qëndrimet që grupi i synuar (të rinjtë) e 
kanë ndaj procesit të të menduarit dhe të menduarit kritik. Përveç këtij aspekti, vëmendja e hulum-
timit, gjithashtu është e orientuar drejt shprehive për informim, shfrytëzimit të mediave dhe 
formave të ndryshme të mjeteve për informim te të rinjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Në dokumentin që e keni para vetes, përveç gjetjeve të hulumtimit, do të prezantohet edhe 
vendosja momentale e politikave dhe rregullativës së brendshme, që janë të lidhura ngushtë me 
arsimin formal ë të rinjve, si një nga faktorët vendimtarë që ndikojnë në mënyrën e të menduarit. 
Përveç kësaj, në kuadër të këtij hulumtimi  janë analizuar gjithashtu edhe politikat ekzistuese 
evropiane për alfabetizmin mediatik.
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Parathënie

Shkak për përgatitjen e këtë hulumtimi është implementimi i projektit evropian me titull “KriThink: 
Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike”. Projekti, në kuadër të implementimit të tij 
tre-vjeçar, parashikon tre hulumtime të veçanta që synojnë tre grupe të veçanta të qytetarëve (të 
rinjtë, punonjësit e mediave, gjegjësisht gazetarët dhe publikun e gjerë). Në këtë hulumtim, përqen-
drimi është tek të rinjtë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. 

Për nevojat e këtij hulumtimi, u realizuan 3 mjete të veçanta hulumtuese, përveç hulumtimit të 
dokumenteve vendore dhe atyre ndërkombëtare, përmes të cilave është dhënë një pasqyrë e politi-
kave aktuale vendore dhe evropiane, që lidhen me fushat e alfabetizmit mediatik dhe të menduarit 
kritik. 

Arsyet e përgatitjes së këtij hulumtimi janë shumështresore. Deri më tani, në Republikën e Maqe-
donisë së Veriut, nuk është kryer asnjë hulumtim i përqendruar në shprehitë për informim dhe qën-
drimet e personave ndaj procesit të të menduarit kritik. Arsye tjetër janë tendencat globale që 
tregojnë për rritjen e përditshme të informacionit të disponueshëm përmes formave të ndryshme 
të mediave. Vitet e fundit, rrjetet sociale dhe mediat e ndryshme të reja elektronike e kanë përsh-
pejtuar shfaqjen e lajmeve dhe informacioneve të pa verifikuara dhe të pasakta. Shfaqja e lajmeve 
të rreme dhe instrumentalizimi i informacionit të rremë për qëllime propaganduese, kanë çuar në 
rritjen e vëmendjes kushtuar lidhjeve shkak-pasojë që kanë çuar në paraqitjen e këtij problemi 
global. Këto procese sigurisht që e prekin tërë popullatën e Maqedonisë së Veriut. Në fakt, analiza 
e Indeksit të alfabetizmit mediatik në Evropë tregoi se në vitin 2018, vendet e Ballkanit janë më pak 
rezistuese ndaj fenomenit të post-vërtetës, ndërsa Republika e Maqedonisë së Veriut është më në 
fund, gjegjësisht ajo është vendi me "ndjeshmërinë" më të lartë për lajme të rreme për shkak të 
shkallës më të ulët të arsimit cilësor dhe lirisë së mediave. 

Prandaj, ky hulumtim është realizuar me qëllim të gjenerimit të informacionit të ri mbi situatën e 
grupit të synuar (të rinjtë) në lidhje me shprehitë, qëndrimet dhe perceptimet e tyre në lidhje me 
vlerësimin kritik të informacionit dhe mënyrat e informimit. Analiza e politikave, në nivel kombëtar 
dhe evropian, kontribuon që gjetjet e tre mjeteve të hulumtimit të interpretohen siç duhet, por edhe 
të kontekstualizohen.

Rekomandimet e këtij punimi hulumtues u drejtohen aktorëve shtetërorë dhe joshtetërorë, të cilët 
kanë lidhje të drejtpërdrejtë ose indirekte me krijimin e politikave në pjesën e arsimit dhe të 
mediave.

Aleksandar Stojanovski, 
Shkup, 2019
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Hyrje

Nëse e ardhmja u përket të rinjve, është shumë e rëndësishme që të bëjmë gjithçka që është në 
fuqinë tonë, që këtyre të rinjve t'u sigurojmë një mjedis që inkurajon zhvillim, rritje dhe përparim. 
T’u mundësojmë t’i nxënë shkathtësitë dhe aftësitë, të cilat të paktën do t’u mundësojnë t’i ndjekin 
trendet dhe zhvillimin e civilizimit global. Mjete që do të mundësojnë zhvillim, dhe në të njëjtën 
kohë mbrojtje efektive, në nivel individual; Praktika që do ta garantojnë lirinë e mendimit dhe të të 
shprehurit, të cilat do të kontribuojnë në ndërtimin e rezistencës kolektive ndaj tendencave 
regresive në fushën e informimit dhe të komunikimit në nivelin kolektiv. 

Republika e Maqedonisë së Veriut nuk ka traditë të gjatë të shkathtësive mediatike, veçanërisht kur 
bëhet fjalë për gjeneratën e re dhe ekspozimin e saj ndaj ndikimit mediatik. Termi "alfabetizëm 
mediatik" mund të përkufizohet afërsisht si një qëndrim i caktuar kritik gjatë kontaktit me mediat, 
që u mundëson qytetarëve të të gjitha moshave t’i konsumojnë format moderne të "lajmeve" dhe të 
marrin vendime në bazë të informatave. 

Në analizën e mendimit kritik dhe të alfabetizmit mediatik te të rinjtë, e cila është e bazuar në pro-
jektin "Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike", do të prezantohen tre mjete 
hulumtuese të zbatuara në territorin e vendit tonë në periudhën mars 2018 - janar 2019. Projekti 
zbatohet nga Fondacioni “Metamorfozis” dhe Qendra për Strategji Evropiane - "EuroThink". 
Përmbledhja e literaturës, politikat aktuale kombëtare dhe ndërkombëtare dhe raportet mbi 
mënyrën e kryerjes së intervistave, anketimeve dhe grupeve të fokusit, mundësuan që ky hulumtim 
të gjenerojë informacion unik dhe të pa përmbledhur deri më tani, ku fokusi është tek të rinjtë 
Hipoteza e këtij hulumtimi është: Shkalla e alfabetizmit mediatik (shkathtësive mediatike), është e 
kushtëzuar nga përdorimi i qasjes kritike (të menduarit kritik) gjatë informimit dhe kuptimit të 
informatave.

Mjetet e hulumtimit u krijuan për të dhënë një pasqyrë të gjendjes dhe qëndrimeve në lidhje me 
mediat, mënyrat e informimit, qëndrimin ndaj fenomeneve të caktuara në sferën e mediave, parag-
jykimet konjitive në lidhje me procesin e të menduarit, gjegjësisht qëndrimet ndaj të menduarit 
kritik, si dhe të aftësisë për shfrytëzimin praktik të të menduarit kritik në procesin e informimit dhe 
bashkëveprimit me mediat.

1
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Alfabetizmi mediatik dhe mendimi kritik në nivelin 
e politikave dhe rëndësia e tyre

Mendimi kritik dhe alfabetizmi mediatik në 
kontekstin e politikave arsimore të BE-së 

Në dokumentet parësore të Bashkimit Evropian , arsimi shpjegohet si një politikë që u është besuar 
vendeve anëtare. Megjithatë, arsimi është një fushë në të cilën roli i BE-së është të krijojë një 
"vlerë të shtuar evropiane" përmes shkëmbimit të praktikave të mira dhe koordinimit të politikave, 
duke nxitur integrim më të thellë. 

Programet arsimore kanë tendencë të jenë të gjëra në përfshirjen e tyre, në kuptimin e mbulimit të 
katër kompetencave: bashkëveprimit efektiv dhe konstruktiv, të menduarit kritik, sjelljes së përg-
jegjshme shoqërore dhe veprimit demokratik. Rregullativa modeste që e avancon dhe e përcakton 
aspektin e të katër postulateve të arsimit qytetar është e pranishme në politikat e BE-së dhe është 
përfshirë edhe në nivelin kombëtar. 

Një shtyllë kryesore e politikës evropiane të arsimit është Korniza referente për kompetencat 
kryesore të mësimit gjatë gjithë jetës . BE i përcakton kompetencat si një kombinim i njohurive, 
shkathtësive dhe qëndrimeve, që janë të nevojshme që qytetarët të veprojnë në praktikat e jetës, 
të cilat janë subjekt i ndryshimeve të shpejta të shkaktuara nga presionet e globalizmit. Sipas 
logjikës së BE-së, ky mjet duhet t’i mundësojë arsimit evropian të përshtatet më lehtë me sfidat e 
jetës në të gjitha fazat e jetës, si në praktikat ekonomike, ashtu edhe në praktikat e tjera të jetës. 
Prandaj, përveç sfidave të qarta ekonomike që lidhen me transformimin e shoqërive evropiane në 
një ekonomi të bazuar në dije, që është identifikuar si qëllim në Strategjinë Evropa 2020 , zhvillimi 
i kompetencave duhet t’i adresojë edhe sfidat politike që paraqiten nga bota e globalizuar. 

2
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Kompetencat kryesore për mësim gjatë gjithë jetës të BE-së

Kompetencat
kryesore

Në dokumentet kryesore evropiane që lidhen me zhvillimin e kompetencave, spiktatet ideja e të 
kuptuarit të presioneve të globalizmit mbi mirëqenien ekonomike, të cilat shndërrohen lehtësisht 
në presione mbi demokracitë evropiane. Zhvillimi i kompetencave nuk është i nevojshëm vetëm për 
përshtatjen ekonomike, por edhe për mbrojtjen e vlerave liberale-demokratike, duke krijuar 
qytetarë që janë rezistentë ndaj presioneve mbi demokracinë. 

Ndër të tjera, BE-ja përmes Këshillit të saj të Arsimit, e drejton vëmendjen e saj drejt rolit të të 
rinjve dhe sektorit të rinisë, si një qasje ndër-sektoriale për ta luftuar radikalizimin e dhunshëm të 
rinisë.  BE-ja gjithashtu inkurajon zhvillimin e alfabetizmit mediatik dhe të menduarit kritik përmes 
edukimit dhe trajnimit. 

Në Kornizën referente të miratuar në vitin 2006 dhe në dokumentet më të reja të vitit 2018, 
vëmendje adekuate u kushtohet aftësive si mendimi kritik, kreativiteti, alfabetizmi mediatik etj. 
Në dokumentin e vitit 2006, mendimi kritik është përmendur dy herë, edhe atë si "temë që vlen për 
të gjitha kompetencat e kornizës". Në dokumentin e vitit 2018, të menduarit kritik si "[shkathtësi] 
e përfshirë në të gjitha tetë kompetencat" përmendet madje nëntë herë. Në të njëjtën kohë, të 
menduarit kritik është një nga parimet themelore të Kornizës evropiane për edukimin qytetar. 

Figura nr.1

Shumëgjuhësia

NdërmarrësiaQytetare

AlfabetizmiDigjitale

Vetëdije për 
kulturën dhe 
të shprehurit

Personale, 
sociale dhe 
edukative

Shkenca, 
teknologjia, 
inxhinieria, 
matematika
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Në kuadër të Raportit Euridice për shkollat të vitit 2017  i cili merret me edukimin qytetar në kuadër 
të programeve shkollore të 35 vendeve, është arsyetuar korniza konceptuale e cila shtrihet në 4 
fusha, gjegjësisht qëllime. Fushat, gjegjësisht qëllimet kryesore janë:

1. Bashkëveprimi efektiv dhe konstruktiv me të tjerët
2. Të menduarit kritik
3. Sjellje e përgjegjshme shoqërore
4. Sjellja demokratike

Në këtë kornizë konceptuale, një vend i veçantë i jepet fushës së të menduarit kritik, e cila 
përcaktohet si një proces që përfshin: mendim dhe analizë, alfabetizëm mediatik, njohuri dhe 
zbulim të njohurive të reja, si dhe përdorim i burimeve të informacionit.

Të menduarit kritik është e lidhur ngushtë me elementet që e përbëjnë individin me shkathtësi 
mediatike. Produktet mediatike, që nga fazat e hershme të ekzistencës së tyre e deri në trendet e 
sotme moderne që ofrojnë diversitet dhe digjitalizim të një mesazhi mediatik, po rriten në 
kompleksitetin dhe vëllimin në të cilin publikohen. 

Termi "alfabetizëm", si pjesë përbërëse e formulimit alfabetizmi mediatik mundëson interpretim të 
lehtë të kuptimit të konceptit:  qytetar me shkathtësi mediatike. Qytetari "me shkathtësi mediatike", 
kur interpretohet në kuptimin më të ngushtë, do të duhej të jetë në gjendje të interpretojë shen-
ja/shkronja, të kuptojë fjalë/forma të komunikimit dhe të jetë në gjendje ato t'i interpretojë, anal-
izojë, gjegjësisht t’i transmetojë ato. Termi: "Medie" mund të përkufizohet si çdo format i mesazhit, 
informacionit ose mjet për transmetimin e informacionit. 

Forma e transmetimit të një mesazhi gjatë shekullit të 20-të është zhvendosur nga forma tradicio-
nale në atë digjitale. Fjala e shkruar ose e shtypur si mesazh themelor, evoluon në fotografi, 
incizim, internet. Burimet e mesazheve dhe produktet mediatike, gjegjësisht mesazhet, ndryshojnë. 
Nga burimet e centralizuara të informimit masiv, oferta e burimeve bëhet e decentralizuar dhe e 
pakontrolluar; ajo bëhet e individualizuar në masë, dhe kohët e fundit shumë e personalizuar duke 
i ndjekur shprehitë dhe profilizimin me ndihmën e algoritmeve për mikro-targetim për qëllime 
komerciale dhe qëllime të tjera. 

Në kuptimin e kësaj analize, konceptin e "alfabetizmit mediatik" do ta përcaktojmë si shkathtësi 
që përfshin shkathtësi gjuhësore, shkathtësi audiovizuale, shkathtësi digjitale, gjegjësisht infor-
matike. Instituti Amerikan “Aspen” në vitin 1992 e dha përkufizimin më të cituar për alfabetizmin 
mediatik , i cili thotë: "alfabetizmi mediatik është aftësia për t’u qasur, për t’i analizuar, vlerësuar 
dhe komunikuar informacionet në të gjitha format e saj." Ky përkufizim është i gjallë dhe i përfshin 
format e përditshme të reja dhe eksperimentale të teknologjisë dhe platformat për komunikim, 
bashkëveprim dhe socializim. Njeriu me shkathtësi mediatike përcaktohet si: njeri që mund të 
deshifrojë, analizojë dhe të vlerësojë, por edhe të prodhojë media të shtypura dhe elektronike.

9
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Duke u nisur nga përcaktimi i i alfabetizmit mediatik, shpjegimi i termit "alfabetizëm mediatik" 
është bërë si më poshtë: "Alfabetizmi mediatik është një sistem aftësish, njohurish dhe kuptimesh 
që i mundëson përdoruesit t’i përdorin mediat në mënyrë efektive dhe të sigurt." Qytetarët me 
shkathtësi mediatike janë në gjendje të marrin vendime në bazë të informatave, ta kuptojnë 
natyrën dhe përmbajtjen e informacionit, dhe në të njëjtën kohë ta përdorin diapazonin e plotë të 
mundësive që i ofrojnë teknologjitë e reja të komunikimit. Këta qytetarë janë në gjendje ta mbrojnë 
veten dhe familjet e tyre nga përmbajtja e dëmshme dhe ofenduese. Për këto arsye, zhvillimi i 
alfabetizmit mediatik në të gjitha segmentet e shoqërisë duhet të promovohet në mënyrë aktive. 

Sipas raportit të hulumtimit të EAVI (European Association for Viewers Interests) nga viti 2014 për 
"Edukimin formal mediatik në Evropë" , koncepti i alfabetizimit mediatik sot përcaktohet kryesisht: 
në kontekstin e politikave, masave pedagogjike, hulumtimit dhe brenda diskursit publik si aftësi 
për: 1) qasje në media; 2) kuptim dhe qasje kritike ndaj aspekteve të ndryshme të përmbajtjeve 
mediatike dhe institucioneve; 3) krijimi i komunikimeve në kontekste të ndryshme. 

Alfabetizmi mediatik nënkupton aftësinë për t’i përdorur dhe për t’i kuptuar mediat, si mjet për një 
lloj vetë-mbrojtjeje dhe zgjedhje të sigurt të mediave dhe pjesërisht aftësinë për të krijuar media 
me qëllim të vetë-realizimit, vetë-shprehjes, pjesëmarrje aktive qytetare me vendime dhe proce-
dura të informuara, të drejta në aspekt moral dhe ligjërisht të lejueshme. Kjo lidhet me nenin 19 të 
Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut të Kombeve të Bashkuara. Ai e garanton të drejtën 
dhe lirinë e "mendimit dhe të shprehjes, që e përfshin edhe të drejtën për të mos u shqetësuar për 
mendimin personi, si dhe të drejtën për të kërkuar, marrë dhe shpërndarë informacione dhe ide me 
çfarëdo mjetesh dhe pavarësisht nga kufijtë". Sipas kësaj, OKB-ja konsideron se "alfabetizimi 
mediatik" është parakusht që qytetarët e botës të jenë në gjendje t’i shfrytëzojnë plotësisht dhe t’i 
gëzojnë të drejtat e garantuara me nenin 19 të Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut.

Në këtë drejtim, direktiva e Komisionit Evropian për shërbimet mediatike audiovizuale e vendos 
çështjen e alfabetizmit mediatik në nivel të lartë si prioritet. Kjo tregon se problemi i alfabetizmit 
mediatik është trajtuar si një çështje e rëndësishme në agjendat e Komisionit Evropian, 
Parlamentit Evropian, Këshillit të Bashkimit Evropian dhe Komitetit të Rajoneve.

Alfabetizmi mediatik si term njihet dhe është pjesë e preambulës së Direktivës së BE për 
Shërbimet Audiovizuale Mediatike. 

Rekomandimi i Parlamentit Evropian dhe Këshillit të Evropërs i miratuar më 20 dhjetor të vitit 2006, 
që ka të bëjë me mbrojtjen e të miturve dhe dinjitetit njerëzor në lidhje me konkurrencën e indus-
trisë audiovizuale, të informacionit, që përmban një sërë masash të mundshme për ta promovuar 
alfabetizimin mediatik. Masat e tilla përfshijnë: wdukimi i vazhdueshëm i mësimdhënësve dhe i 
edukatorëve, forma konkrete të trajnimit të bazuar në internet që i synojnë të rinjtë në moshë të re, 
sesione të hapura të dedikuara për prindërit, gjegjësisht organizata që do të zhvillojnë fushata që 
i synojnë qytetarët në nivelin kombëtar dhe do t’i mbulojnë të gjitha llojet e komunikimeve dhe të 
mediave, në mënyrë që të sigurohen informata dhe rekomandime për përdorim të sigurt dhe të 
përgjegjshëm të internetit".
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Sipas raportit të “Euridice” të vitit 2017, zbatimi i aftësisë për të gjykuar është potencuar si 
kompetencë/aftësi më e shpeshtë në kuadër të ISCED 1.    Në kuadër të termit "aftësi për të gjykuar" 
janë përfshirë të menduarit kritik, të menduarit dhe shkathtësitë për analizë si dhe alfabetizmi 
mediatik. Në ISCED 2, të menduarit kritik është ngritur në një nivel shumë më të lartë, në krahasim 
me zbatimin e aftësisë për të gjykuar dhe aftësisë për ta kuptuar botën moderne përreth nesh, të 
cilat janë në vendin e dytë për nga aftësia për të menduar në mënyrë kritike. Fusha e tretë është 
zbulimi i njohurive të reja dhe përdorimi i burimeve të informacionit. Në ISCED 3, aftësia për të 
menduar në mënyrë kritike përsëri udhëheq, në vendin e dytë është zbatimi i aftësisë për të 
gjykuar dhe për ta kuptuar botën moderne, dhe në vendin e tretë është aftësia për të menduar dhe 
aftësia për të analizuar. Në kuadër të IVET (arsimi profesional dhe trajnimi inicial) renditja e 
shkathtësive sipas rëndësisë është si më poshtë: të menduarit kritik, të menduarit dhe aftësia për 
të analizuar dhe në fund aftësia për të gjykuar.

Në raportin e "Euridice" të vitit 2017 thuhet se: "shumica e sistemeve të arsimit kombëtar kanë ten-
dencë të përfshijnë elemente të aftësive dhe të shkathtësive në programet mësimore, ndërsa disa 
shtete në sistemet e tyre arsimore i vlerësojnë këto shkathtësi dhe ato i kanë përfshirë ato në pro-
gramet mësimore në të gjitha nivelet e arsimit."

14  

15

16



M
ENDIM

I KRITIK DHE ALFABETIZM
I M

EDIATIK TE TË RINJTË NË REPUBLIKËN E M
AQEDONISË SË VERIUT

14

Lufta kundër dezinformatave - politikat dhe qasja e BE-së

Dezinformata është një informacion i verifikueshëm dhe i pasaktë ose mashtrues që është krijuar 
dhe shpërndahet për qëllime ekonomike ose me qëllim që ta mashtrojë publikun. Dezinformata 
mund të ketë pasoja afatgjata, mund të shkaktojë dëm publik, mund të jetë kërcënim për proceset 
demokratike dhe politike. Për më tepër, dezinformata mund ta rrezikojë mbrojtjen e shëndetit të 
qytetarëve të BE-së, sigurinë e tyre dhe mjedisin ku ata jetojnë. 

Dezinformata e dëmton besimin në institucione, mediat digjitale dhe ato tradicionale, ndërsa 
njëkohësisht i dëmton demokracitë duke e zvogëluar aftësinë e qytetarëve për të marrë vendime 
të bazuara në informacione të sakta. Për më tepër, mund t’i polarizojë debatet në mënyrë të panev-
ojshme, të krijojë ose t’i rrisë tensionet në shoqëri, t’i minojë sistemet zgjedhore dhe të shkaktojë 
dëme për sigurinë evropiane. Me këtë, dezinformatat e godasin lirinë e mendimit dhe të shprehjes, 
e cila është e drejtë themelore e garantuar nga Karta e të Drejtave Themelore të BE-së. 

Institucionet e BE-së i kuptojnë dezinformatat si një problem kompleks, të rrënjosur në ndryshimet 
të shpejta dhe drastike sociale-ekonomike. Shumica e demokracive karakterizohen me dallime të 
mëdha sociale në formë të "ndarjes", edhe atë mbi disaa baza. Kjo "ndarje" është një mundësi që 
disa aktorë dashakeq duan ta shfrytëzojnë ose e shfrytëzojnë. Edhe pse "ndarja" nuk është asgjë e 
re, zhvillimi teknologjik ka kontribuar që dezinformimi të mbetet një mjet i fuqishëm, i lirë, 
fitimprurës, gjegjësisht një metodë për të ndikuar mbi një spektër të gjerë të aktorëve shoqërorë. 
Sipas llojit, këta aktorë shoqërorë mund të ndryshojnë nga shtete të tëra e deri në grupe të vogla 
ekstremiste.

Për shkak se dezinformatat si fenomen janë të rrënjosura në dinamika dhe interesa komplekse 
shoqërore, është e vështirë të përcaktohet se cilëve aktorë u takon detyra e luftimit të tyre. 
Prandaj, nevojitet bashkëpunim midis institucioneve dhe agjencive të ndryshme, si në kuadër të 
vetë shteteve, ashtu edhe në suaza bilaterale, rajonale dhe ndërkombëtare. Bashkimi Evropian si 
(bashkë)rregullator ka një rol të rëndësishëm për të luajtur në këtë dinamikë të palëve të 
interesuara. Nga viti 2018 e më tutje, Bashkimi Evropian dhe institucionet e tij i kanë rritur ambiciet 
e tyre, por edhe aktivitetet në këtë fushë.  Sipas planit të fundit të Komisionit Evropian për luftimin 
e dezinformatave të dhjetorit të vitit 2018, janë arritur përmirësime të rëndësishme. BE-ja është e 
vetëdijshme se parandalimi i mundësive të reja digjitale të dezinformatave është jashtëzakonisht i 
rëndësishëm për qytetarët. Nëse nuk parandalohen në fazë të hershme, devijimet mund t’i rrënojnë 
vlerat shoqërore, e në disa raste mund të arrijnë forma serioze të krimit të organizuar, duke përf-
shirë edhe krimin në internet. BE-ja i njeh kërcënimet nga dezinformatat si prioritet në qëllimet e 
saj programore dhe për këtë e dyfishon buxhetin për përballje me dezinformatat, kryesisht në 
krijimin e parakushteve për parandalimin e tyre. Në vitin 2018, buxheti i BE-së për luftën kundër 
dezinformatave ishte 1.9 milion euro, ndërsa ai u rrit në 5 milion euro për vitin 2019.
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Këshilli Evropian dy herë gjatë muajit qershor   dhe tetor   të vitit 2018 i bëri thirrje Komisionit 
Evropian që të propozojë një përgjigje të koordinuar ndaj sfidave që janë të pranishme si rezultat i 
ekzistimit të fushatave të synuara dhe të koordinuara të dezinformimit nëpër shoqëritë e anëtarëve 
të BE-së dhe në fqinjësinë e afërt të BE-së. "Kodi i praktikave për dezinformimatat"   është hapi i 
parë në realizimin e kërkesave të Këshillit Evropian. Pastaj, Komisioni Evropian, në dhjetor të vitit 
2018, e prezantoi "Planin Aksional kundër Dezinformatave". 

Kronologjia e hapave të ndërmarrë për t’i 
luftuar dezinformatat nga ana e BE-së

Përpjekjet aktuale të BE-së për t’I luftuar dezinformatat janë të përqendruara në këto 
procese kryesore: 

· Të përmirësohet zbulimi, analiza dhe pasojat e ekspozimit të dezinformatave;
· Bashkëpunim i shtuar dhe reagim i përbashkët ndaj dezinformatave;
· Mobilizimi i sektorit privat për t'u përballur me dezinformatat;
· Ngritja e vetëdijes dhe rritja e rezistencës shoqërore ndaj pasojave të dezinformatave.

Figura nr.2
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Këto synime arrihen përmes masave konkrete që i parashikon plani aksional, e për realizimin e të 
cilave tashmë ka raporte.

Masa e parë "Përmirësimi i mundësive dhe forcimi i reagimit të përbashkët", në praktikë, nënkup-
ton angazhim të shtuar të EEAC-së (European External Action Service), më saktësisht të organit të 
tij për komunikime strategjike (EEAS East Stratcom Task Force) dhe krijimin e PAC ((Rapid Alert 
System) në mars të vitit 2019. Angazhimii shtuar i EEAC-së rezultoi me 1000 raste të zbuluara të 
dezinformatave në periudhën janar-qershor 2019, kundrejt 434 rasteve në të njëjtën periudhë në 
vitin 2018. Për më tepër, buxheti vjetor për EEAS East Stratcom Task Force në vitin 2019 është rritur 
për dyfish. Janë paraparë mbi 50 punësime të reja të stafit strategjik në kuadër të EEAC-së dhe 
organeve të tjera të Komisionit Evropian për vitin 2019. Me krijimin e PAC-it, është bërë i mundur 
bashkëpunimi me partnerë të tillë si G7 dhe NATO. Është lehtësuar bashkëpunimi midis platfor-
mave në internet për t’i identifikuar dhe për t’i penguar fushatat e dezinformatave. Numri i bash-
këveprimeve të ndërsjella midis autoriteteve në nivel ndërkombëtar po rritet. Ky mjet bëhet refer-
encë për luftën kundër dezinformatave.

Masa e dytë "Zbatimi i Kodit të praktikës për dezinformatat" në periudhën janar - maj 2019 arriti të 
imponojë risi në punën e mediave sociale. Janë kryer hetime që kanë rezultuar në vendime për 
shkeljen e politikave të mediave sociale. Është ngritur standardi për integritetin e shërbimeve të 
cilat i ofrojnë mediat sociale  duke futur mekanizma për verifikimin e burimeve të lajmeve. Është 
futur një formë e re e transparencës për financuesit e reklamave politike në mediat sociale në prag 
të zgjedhjeve për Parlamentin Evropian për vitin 2019.

Më në fund, është parashikuar një masë që synon: “Ngritjen e vetëdijes dhe rritjen e rezistencës 
shoqërore”. Ky qëllim brenda planit aksional është trajtuar përmes:

· Promovimit të alfabetizmit mediatik në kuadër të vendeve të BE-së dhe fqinjësisë së BE-së;
· Forcimit të vetëdijes për problemet e shkaktuara nga dezinformatat;
· Komunikimit të përmirësuar të politikave të Bashkimit Evropian;
· Rritjes së kapacitetit të institucioneve të BE-së për të reaguar ndaj dezinformatave;
· Mbështetja e gazetarisë cilësore dhe e verifikimit të pavarur të fakteve.

Në Raportin për zbatimin e "Planit Aksional kundër Dezinformatave" të qershorit të vitit 2019 thuhet 
se mbetet të futen mekanizmat e mëposhtëm nga platformat online:

· Të sigurohen informacione që do të mundësojnë identifikimin e aktorëve të përfshirë ose vendeve 
anëtare të BE-së, me të cilat lidhet informata;
· T’u mundësohet përdoruesve me lehtë t‘i njohin dezinformatat;
· Ta rrisin bashkëpunimin me shërbimet për verifikimin e fakteve në të gjitha vendet anëtare:
· Të mundësohet qasje në bazat e të dhënave shtesë (data sete) për bashkësin hulumtuese, duke i 
respektuar rregullat për mbrojtjen e të dhënave personale.
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Këto gjetje, të shpjeguara në kontekstin e frymës së kohës së dezinformatave, sqarojnë se cila 
është politika e Bashkimit Evropian mbi këtë fenomen. Në detin e burimeve të disponueshme të 
informacionit, gjegjësisht mediave, Plani Aksional i BE-së jep pasqyrën e fundit të situatës momen-
tale me politikat aktuale dhe masat konkrete që janë ndëmarrë. Këto masa mundësojnë zbatimin e 
konceptit të "qytetarëve aktivë" në vendet e BE-së, duke i shfrytëzuar aftësitë e të menduarit kritik 
dhe të alfabetizmit mediatik të individëve, por në veprim të përbashkët me institucionet kombëtare 
dhe në nivel ndërkombëtar. Në të njëjtën kohë, sektori privat është rregulluar me rregullat e reja 
për transparencë dhe zbatimin e mjeteve dhe standardeve që e bëjnë përdoruesin një faktor aktiv 
në luftimin e fushatave dezinformuese. Qëllimi është që qytetarët të kenë mundësinë e kontrollit, 
si përdorues të fundit, gjegjësisht si konsumatorë të informacionit.

Alfabetizmi mediatik në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Republika e Maqedonisë së Veriut ka një raport relativisht afatshkurtër me çështjen e alfabetizmit 
mediatik. Shikuar formalisht, përmes legjislacionit të brendshëm dhe strukturës institucionale, 
fillimet dhe kronologjia e rregullimit juridik të alfabetizmit mediatik paraqitet në politikat dhe aktet 
e mëposhtme:

Dokumenti i parë i politikave publike që duhet të përmendet është “Strategjia Kombëtare për 
e-përfshirje 2011-2014”,   miratuar nga Ministria e Shoqërisë Informatike dhe Administratës në vitin 
2011. Në këtë dokument, për herë të parë në aktet normative, haset shprehja "alfabetizmi digjital", 
ndërsa qëllimi i strategjisë është ulja e "hendekut digjital". Në kuadër të këtij dokumenti nuk është 
dhënë ndonjë përkufizim i termit "alfabetizëm digjital".

Pastaj, në vitin 2012 u miratua "Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive për periudhën 
2013-2017",  në të cilën ka një kapitull të veçantë për alfabetzmin mediatik. Në kuadër të kësaj 
strategjie, ekziston një plan veprimi për zbatimin e saj. 

Në planin e veprimit, parashikohen dy masa kryesore:
· Përfshirja e konceptit të alfabetizmit mediatik në politikën e mediave;
· Sigurimi i zhvillimit të mëtutjeshëm të alfabetizmit mediatik në arsim;

“Strategjia për zhvillimin e veprimtarisë radiodifuzive për periudhën 2013-2017” mbetet i vetmi 
dokument publik i Maqedonisë së Veriut ku është dhënë përkufizimi themelor i termit "alfabetizëm 
mediatik", edhe atë duke e cituar Komunikatën e Komisionit Evropian për Parlamentin Evropian në 
vitin 2007. 
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Momenti tjetër i rëndësishëm në kornizën ligjore të Maqedonisë së Veriut për sa i përket alfabet-
izmit mediatik është miratimi i "Ligjit për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike" (ASHAAM)  
në vitin 2013. Në të, për herë të parë në tekstin e një ligji, përcaktohet termi "alfabetizëm mediatik", 
si rezultat i harmonizimit të legjislacionit të brendshëm me "Direktivën për Shërbime Audiovizuale 
Mediatike të BE-së". 

Në Ligjin për ASHAAM-in, në nenin 2 haset shprehja "zhvillimi i alfabetizmit mediatik", si një nga 
qëllimet. Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike identifikohet si subjekti përg-
jegjës për "inkurajimin e alfabetizmit mediatik" në nenin 6 dhe nenin 26 të Ligjit. Në nenin 110, Radio 
dhe Televizioni Maqedonas (RTM) është identifikuar si shërbim publik që "krijon dhe transmeton 
programe që e promovojnë alfabetizmin mediatik". Indikative është ajo se në Ligjit për SHAAM 
mungon përkufizimi i termit "alfabetizëm mediatik", në bazë të shembullit të përkufizimeve të 
dhëna për termet dhe formulimet e tjera specifike.

Është e rëndësishme të thuhet se në kuadër të "Strategjisë së Arsimit 2018-2025"   të Ministrisë së 
Arsimit dhe Shkencës, termi "alfabetizëm mediatik" është anashkaluar plotësisht. Shprehja 
"alfabetizëm digjital" përdoret vetëm pesë herë. Një pikë e ndritshme është ekzistenca e termit "të 
menduarit kritik", i cili haset për herë të parë në një dokument të politikave publike, i cili përmendet 
katër herë në "Strategjinë e Arsimit 2018-2015".

Sa i përket politikave publike të Maqedonisë së Veriut, është e rëndësishme të theksohet se në 
kuadër të "Propozim-tekstit për Strategjinë për një shoqëri dhe interkulturalizëm"   të qeverisë, të 
vitit 2019, termi "alfabetizëm mediatik" është përdorur si shprehje që e paraqet situatën të cilës 
tashmë i është kushtuar vëmendje përmes ASHAAM-it dhe Rrjetit të alfabetizëm mediatik.

Me “Planin aksional të qeverisë për aksion vendimtar kundër përhapjes së dezinformatave dhe 
kundër sulmeve ndaj demokracisë” të vitit 2019, është paraparë një masë që i referohet drejt-
përdrejt alfabetizmit mediatik. Në pjesën "Masat proaktive" përcakton: "(12) Qeveria do ta fillojë 
procesin e krijimit të Strategjisë Kombëtare për Alfabetizëm Mediatik, e cila do të përfshijë aktivi-
tete të institucioneve, mediave dhe sektorit të shoqërisë civile, si dhe përfshirjen e alfabetizmit 
mediatik në programet arsimore të Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. Qeveria do ta mbështesë 
dhe do të jetë partner aktiv i sektorit të shoqërisë civile në zbatimin e programeve dhe trajnimeve 
për alfabetizëm mediatik dhe do të zhvillojë edukim për alfabetizmin mediatik të punonjësve të 
administratës shtetërore". 

Gjatë krahasimit të politikave të Bashkimit Evropian në pjesën e alfabetizmit mediatik dhe të men-
duarit kritik, me politikat e brendshme publike dhe legjislacionin e brendshëm, ndryshimet janë të 
dukshme. Politikat dhe masat publike evropiane ndjekin në mënyrë konsekuente marrëdhënien e 
pandashme midis të menduarit kritik dhe alfabetizmit mediatik. Përveç kushtimit të kohës për 
zhvillimin e politikave dhe programeve (kurikulave) për zhvillimin e këtyre shkathtësive, BE-ja e 
monitoron zhvillimin e teknologjive dhe sfidat nga format e reja të zbatimit të këtyre shkathtësive. 
Këto dy shkathtësi e plotësojnë njëra-tjetrën dhe janë parakusht për zbatimin e suksesshëm të 
kompetencave kryesore. Korniza konceptuale evropiane për kompetencat kryesore e demonstron 
këtë në praktikë. Fillimet e saj datojnë që nga viti 2006.  E njëjta ide për zhvillimin dhe mbrojtjen e 
përkushtimit për mësim të vazhdueshëm gjatë gjithë jetës dhe për zhvillimin e qytetarëve vazhdon 
edhe sot e kësaj dite, por është dukshëm më moderne.   Qëllimi përfundimtar i politikave të këtilla 
është të mundësohet që qytetarët të jenë aktivë dhe të informuar, si pjesë përbërëse e çdo shoqërie 
demokratike (evropiane).
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Në dokumentet kombëtare të identifikuara si të lidhura ngushtë me "alfabetizmin mediatik" në 
legjislacionin vendor, vërehet mospërputhja dhe mungesa e vizionit për një planifikim të unifikuar 
dhe të themeltë të shkathtësive kryesore, sipas shembullit të atyre që BE-ja dëshiron t’i arrijë 
përmes politikave të saj publike. Përdorimi sporadik i termeve të tilla si "alfabetizëm mediatik" pa 
i përcaktuar më parë terminologjikisht, mundëson që Ligji për SHAAM-in të jetë disa hapa përpara 
politikave arsimore të shtetit. “Programi Kombëtar për Zhvillimin e Arsimit 2005-2011”, ngjashëm 
sikurse “Strategjia Kombëtare për e-përfshirje 2011-2014”, e përmendin "alfabetizmin kompjuterik" 
si një kompetencë e rëndësishme për të rinjtë dhe të rriturit në fushën e punës dhe jetës sho-
qërore-politike. Duke pasur parasysh këtë, kompetencat që janë temë e interesit në raportin "Eu-
ridice” për vitin 2017   Raporti, e që janë parakusht për pjesëmarrje të suksesshme qytetare, janë 
pak të përfaqësuara në sistemin e arsimit fillor dhe të mesëm në Republikën e Maqedonisë së 
Veriut. Në kontekstin e vendit tonë, sipas "Euridice" për vitin 2017, është zbatuar një qasje e vetme, 
gjegjësisht ekziston një lëndë e veçantë mësimore: "Arsimi qytetar", pa u integruar me ndonjë 
lëndë tjetër të detyrueshme. Kjo lëndë mësohet vetëm në dy vite shkollore dhe përfaqësohet me 
një numër të ulët mesatar të orëve në vit. Lënda "Arsimi qytetar" nuk i nënshtrohet vlerësimit 
(notimit), sipas kornizës arsimore kombëtare. 
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Hulumtim: Alfabetizmi mediatik dhe mendimi kritik 
midis të rinjve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Kërkimi i lirisë së informacionit, zhvillimi i komunikimit më të lehtë midis individëve dhe grupeve 
në kombinim me zhvillimin teknologjik ka sjellë ndryshime rrënjësore në mënyrën, intensitetin dhe 
sasinë e informacionit të shpërndarë. Rritja e llojeve të burimeve të informimit (p.sh. llojet e 
mediave informuese në aspekt të kategorive), si dhe vetë numri i burimeve (numri i mediave në 
kuptimin e përgjithshëm) ka kontribuar në cilësinë e ofertës së informatave, veçanërisht në 
shoqërinë tonë, për të arritur dimensione të reja.

Me këtë, bëhet e qartë rezistenca e ulët e shoqërisë ndaj fenomenit të quajtur post-e vërteta 
(post-truth). Konteksti rajonal tregon gjithashtu për faktin se edhe vendet fqinje vuajnë nga lajmet 
e rreme, post-të vërtetat, mediat e kontrolluara, mangësitë në procesin arsimor dhe besimi i ulët 
në nivel të shoqërisë.

Maqedonia e Veriut e arriti famën botërore me lajme të rreme të krijuara nga një grup nga Velesi 
gjatë fushatës zgjedhore presidenciale të SHBA-ve në vitin 2015.  ndërsa para kësaj, për vite me 
radhë tregues të caktuar të gjendjes së mediave   tregonin se ka liri të ulët të mediave. 
Në periudhën 2017/2018 edhe indekse të caktuara të alfabetizmit mediatik   (të fituara me kraha-
simin e gjendjes së mediave   dhe rezultatet nga renditja e PISA-s ),  japin konkluzione të këqija për 
gjendjen e arsimit dhe renditjen e rinisë sonë në krahasim me të rinjtë nga vendet e tjera të botës.

Në vitin e parë të projektit "Mendim kritik për qytetarë me shkathtësi mediatike", fokusi i hulumtim-
it është vënë në grupin e synuar - të rinjtë. Siç sugjeron titulli i projektit, termet "shkathtësi 
mediatike" dhe "mendim kritik" janë shprehur si fusha të qarta të interesit.

Hulumtimi synon: 
· të japë një pasqyrë të qëndrimeve ndaj procesit të të menduarit te të rinjtë. 
· të japë një pasqyrë për shprehitë e informimit të të rinjve; 
· të japë një pasqyrë për qëndrimet ndaj llojeve të ndryshme të burimeve të informacionit tek të 
rinjtë; 

Mjetet e hulumtimit u krijuan për të dhënë një pasqyrë të gjendjes dhe qëndrimeve në lidhje me 
mediat, mënyrat e informimit, qëndrimin ndaj fenomeneve të caktuara në sferën e mediave, parag-
jykimet konjitive në lidhje me procesin e të menduarit, gjegjësisht qëndrimet ndaj të menduarit 
kritik, si dhe të aftësisë për shfrytëzimin praktik të të menduarit kritik në procesin e informimit dhe 
bashkëveprimit me mediat te popullata e re.

Ky hulumtim duhet të tregojë se shkalla e alfabetizmit (shkathtësive) mediatik, është e kushtëzuar 
drejtpërdrejt nga përdorimi i qasjes kritike (të menduarit kritik) gjatë informimit dhe kuptimit të 
informatave.
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Metodologjia e realizimit të hulumtimit

Hulumtimi filloi në mars të vitit 2018. Mjetet e fundit të hulumtimit u zbatuan në janar të vitit 2019, 
edhe atë në qytetet e Shkupit dhe Tetovës. Të anketuarit e përfshirë nga mjetet janë me prejardhje 
nga rajone të ndryshme të vendit, dhe për këtë arsye gjetjet kanë të bëjnë me Republikën e Maqe-
donisë së Veriut. Janë realizuar 6 intervista të strukturuara, 4 fokus-grupe dhe një anketë anonime 
në terren në një mostër prej 301 të anketuarve. Sipas standardeve etike në metodat e hulumtimit 
akademik, të miturit nuk mund të marrin pjesë në këtë lloj hulumtimi pa pëlqimin e prindërve/kuj-
destarëve të tyre, kështu që persona të tillë nuk ishin të përfshirë në mjetet e hulumtimit. 

Mjetet hulumtuese synojnë të ofrojnë lloje të ndryshme të njohurive dhe informatave rreth prob-
lemit që është temë e projektit. Dy komponentë u identifikuan si kryesorë: 1) aftësia për të menduar 
në mënyrë kritike dhe qëndrimi ndaj të menduarit si proces konjitiv dhe 2) alfabetizmi mediatik, 
gjegjësisht qëndrimi ndaj mediave dhe bashkëveprimi me lloje të ndryshme të mediave dhe të 
informatave.

Secila nga mjetet e hulumtimit u përqendrua në njërën ose në të dy komponentët. Së bashku, të 
gjitha mjetet hulumtuese kishin për qëllim të sigurojnë një pasqyrë kompozite të gjendjes në këto 
fusha midis popullatës së re në Maqedoninë e Veriut.

Intervistat e strukturuara

Intervistat e strukturuara në këtë hulumtim janë zbatuar si mjet hulumtimi që synon të mbledhë 
qëndrime relevante nga mësimdhënës me profile të ndryshme dhe nga faza të ndryshme të pro-
cesit arsimor. Kriteri kryesor ishte që mësimdhënësit të kishin përvojë të konsiderueshme në pro-
cesin arsimor, i cili do të shprehej me të paktën 10 vjet përvojë.  Intervistat e strukturuara janë 
krijuar për ta gjetur lidhjen midis mendimit kritik tek të rinjtë dhe statusit të të menduarit kritik në 
procesin arsimor. 

Intervistat e strukturuara u realizuan me pesë persona; tre prej tyre janë mësimdhënës në arsimin 
e lartë, ndërsa një person ka përvojë shumë vjeçare si profesor i gjuhës amtare dhe letërsisë në 
arsimin e mesëm dhe një person është arsimtar në shkollë fillore. Përzgjedhja e këtyre individëve 
u bë nga ana e hulumtuesit të projektit. Kriter për përzgjedhjen e këtyre personave ishte të kishin 
kontakte të drejtpërdrejta gjatë kryerjes së veprimtarisë edukative me të rinj deri në moshën 22 
vjeçare dhe të paktën 10 vjet përvojë në procesin arsimor.

Ky mjet u implementua në fillim të hulumtimit, dhe kishte për qëllim të ofrojë qasje të mësim-
dhënësve që punojnë drejtpërdrejt me të rinjtë, maturantë në shkollë të mesme ose studentë të 
vitit të parë në fakultet. Personat e intervistuar kishin tre tema kryesore, mbi të cilat ata i dhanë 
mendimet e tyre: 1) Përkufizime për alfabetizmin mediatik dhe të menduarit kritik; 2) Faktorët e 
rëndësishëm për alfabetizmin medatik/shkathtësitë për të menduarit kritik; 3) Konsiderata të 
përgjithshme për alfabetizmin mediatik te të rinjtë dhe shkathtësitë për të menduarit kritik.
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Fokus-grupet

U realizuan tre fokus-grupe  zhvilluan me të rinj dhe një fokus-grup i veçantë me mësimdhënës, të 
gjitha në Shkup. Gjithsej me këtë mjet hulumtues u përfshinë 26 të rinj dhe 6 mësimdhënës. 

Pjesëmarrësit në tre fokus-grupet u zgjodhën rastësisht pasi u paraqitën në thirrjen publike që 
rezultoi në disa qindra aplikues. Sipas kritereve, që pjesëmarrësit t’i përkisnin grupmoshës sa më 
të re të mundshme, nga baza e të dhënave të personave të interesuar të paraqitur në thirrjen e "Eu-
rothink"-ut, të cilët ishin të moshës nga 19 deri në 27 vjeç, u zgjodhën 26 persona. Mosha mesatare 
e pjesëmarrësve në fokus-grupet ishte 21.5 vjet. Përfaqësimi gjinor i pjesëmarrësve ishte 12 femra 
dhe 14 meshkuj. Prejardhja e pjesëmarrësve është e shpërndarë në mënyrë të barabartë, si nga 
zonat urbane, ashtu edhe nga ato rurale. Përgatitja arsimore e pjesëmarrësve gjithashtu u për-
faqësua në mënyrë të barabartë - maturantë të shkollave të mesme profesionale dhe të gjim-
nazeve. Vëmendje iu kushtua edhe përfaqësimit të barabartë sipas rajonit të prejardhjes, gjinisë, 
përkatësisë etnike dhe fushës arsimore. 

Fokus-grupet me të rinjtë u realizuan për të ofruar informacion të drejtpërdrejtë për shprehitë e 
informimit, qëndrimin ndaj llojeve të ndryshme të informatave dhe mediave dhe qëndrimet e të 
rinjve ndaj kontekstit të mediave në Maqedoninë e Veriut. U përdorën teknika projektuese, gjegjë-
sisht shfaqja e videove dhe fotografive që përmbajnë: Gjuhë të urrejtjes, Lajme të rreme, Populizëm 
të krahut të djathtë, Nacionalizëm dhe histori të falsifikuar/çështje të identitetit, Marketing për 
suplementë dhe mjekësi alternative, Marketing në shumë nivele, Sensacionalizëm, Fushata për 
njollosje, Paratë e shpejta/Fitimi i shpejtë.

Fokus-grupi me mësimdhënës të arsimit fillor dhe të mesëm u realizua për të siguruar qëndrime 
burimore të mësimdhënësve mbi tendencat e të menduarit dhe aftësinë për mendim kritik që ua 
mundëson programi mësimor të rinjve në kuadër të programeve ekzistuese arsimore.

Mësimdhënësit që morën pjesë në fokus-grupin e veçantë kanë përvojë shumëvjeçare në disa 
nivele të procesit arsimor (arsimtarë të shkollave fillore, profesorë të shkollave të mesme, këshill-
tarë të arsimit), si dhe nga fusha të ndryshme shkencore. Dy nga mësimdhënësit e përfshirë janë 
arsimtarë të shkollave fillore, ndërsa katër kanë qenë ose janë akoma profesorë në shkolla të 
mesme - gjimnaz. Pjesëmarrësit e fokus-grupit të katërt u zgjodhën sipas profilit dhe përvojës së 
tyre në fushën e interesit në këtë hulumtim.
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Pyetësorët anketues

Pyetësori i anketës u përgatit pas një hulumtimi disa mujor të literaturës profesionale, akademike 
dhe praktike evropiane, si dhe të raporteve dhe dokumenteve zyrtare nga institucionet relevante 
evropiane, në lidhje me: aftësinë mediatike, shkathtësitë në lidhje me pranimin dhe dërgimin e 
informacionit dhe komunikimet masive, procesin konjitiv, të menduarit kritik si proces, shqyrtimin 
kritik dhe diskursin si njësi arsimore, vendimmarrje proaktive dhe në bazë të informatave duke u 
bazuar në faktet aktuale dhe informacionin real në kohën e post-të vërtetës.

Gjatë përpilimit të pyetësorit të anketës u përdorën mjete hulumtuese që lidhen me nevojën e pro-
cesit të të menduarit në fushën e psikologjisë sociale, gjegjësisht nevojën për të menduar, të zhvil-
luara nga Cohen, Stotland dhe Wolf në vitin 1955.  Pastaj, u përdor logjika e hulumtimit të Reboot 
Foundation,  një organizatë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kryen hulumtime mbi shpre-
hitë dhe qëndrimet gjatë përdorimit të mediave dhe që lidhet me qëndrimet për të menduarit kritik. 
Me këtë bashkim të njësive konceptuale nga pyetja e hulumtimit, në një grup pohimesh që synojnë 
të nxjerrin informacione për shprehitë e informimit dhe përdorimin e llojeve të ndryshme të shër-
bimeve të informacionit në internet dhe mediat sociale, por edhe mediat tradicionale, pyetësori i 
anketës ka për qëllim të ofrojë një pasqyrë të lidhjes midis të menduarit kritik si një parakusht për 
alfabetizmin mediatik tek të rinjtë. Përveç këtyre dy fushave, të cilat ishin të përfaqësuara me një 
numër të më madh pyetjesh, në kuadër të anketës kishte edhe teste logjike, të cilat synonin të 
jepnin një pasqyrë të qartë të aftësisë për lexim logjik dhe kritik dhe të menduarit tek të rinjtë. 
Testet logjike u bazuan në Cognitive Reflection Test,   duke iu përshtatur kontekstit lokal.

Mostrat nga pyetësori anketues, fleta e informacionit dhe forma për marrjen e pëlqimit për 
pjesëmarrje nga çdo i anketuar paraprakisht u miratuan nga administratat e Fakultetit të Drejtë-
sisë "Justiniani i Parë" në kuadër të Universitetit "Shën  Kirili dhe Metodi” në Shkup, Fakultetit të 
Sigurisë në Shkup në kuadër të Universitetit "Shën  Klimenti i Ohrit ”në Manastir dhe Universiteti i 
Evropës Juglindore në Tetovë. 

Anketa u krye në periudhën dhjetor 2018 - shkurt 2019 në tre universitetet. Mosha mesatare e të 
anketuarve është 19.5 vjet, ndërsa mosha e të anketuarve të përfshirë në mostër është nga 18 në 
23 vjet. Përfaqësimi gjinor i të anketuarve është 49% meshkuj dhe 51% femra. Mostra e anketës 
është 301 persona, të përzgjedhur rastësisht, me atë që pyetësori anketues u realizuar në gjuhën 
maqedonase dhe shqipe. 

Anketa u përpilua për t’i mbuluar tre fusha kryesore të interesit të hulumtimit:
1) Aftësinë për të menduar në mënyrë kritike dhe për qëndrime kritike ndaj procesit konjitiv te 
të anketuarit; 
2) Testet logjike, me karakter të përgjithshëm; 
3) Alfabetizmin mediatik, gjegjësisht shprehitë për informim dhe qëndrimi ndaj burimeve të 
informacionit midis të anketuarve.

Në fund të pyetësorit anketues, u grumbulluan të dhëna demografike për të anketuarit. 
Përpunimi i përgjigjeve të marra është bërë në programin SPSS.
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Gjetjet nga mjetet e hulumtimit

Aftësia për të menduar në mënyrë kritike - qëndrimet 
për procesin e të menduarit (kritik) tek të rinjtë

Të rinjtë përcaktohen si grupi kryesor i synuar i hulumtimit. Specifika e temës dhe e grupit të 
synuar i përcaktoi edhe vetë mjetet e hulumtimit. Në vazhdim, do të prezantohen rezultatet e 
mjeteve të hulumtimit. Gjatë analizës së gjetjeve nga mjetet hulumtuese, fokusi duhet të jetë në dy 
fusha: 1) aftësia për të menduar në mënyrë kritike dhe qëndrimi ndaj të menduarit si proces konjitiv 
te të rinjtë dhe 2) alfabetizmi mediatik, gjegjësisht qëndrimi ndaj mediave dhe bashkëveprimi me 
lloje të ndryshme të mediave.  Analiza e gjetjeve do të ndahet tematikisht sipas dy fushave, duke e 
përfshirë secilin mjet veç e veç.

Intervistat e strukturuara, të cilat u realizuan me mësimdhënësit, mundësuan që të fitohen njohuri 
për qëndrimet e personave relevantë në lidhje me aftësinë për mendim kritik dhe rëndësinë e sa 
në procesin arsimor, si dhe rëndësinë e kësaj aftësie gjatë gjithë jetës së një personi.

Cila është gjendja e të menduarit kritik midis te të rinjtë, sipas 
mësimdhënësve dhe profesorëve?

"Të menduarit kritik është një metodë e disektimit të një pretendimi ose ndërtimi logjik, të cilën 
pranuesi i atij pretendimi mund ta kuptojë, kontekstualizojë dhe analizojë në formatin e saktë."

"Të menduarit kritik është aftësia për ta përpunuar një informacion, ndjesi ose një mesazh që një 
person e pranon nga rrethina e tij."

"Pranuesi i informacionit duhet ta marrë dhe ta përpunojë në mënyrë kritike dhe të kujdesshme 
informacionin ose mesazhin që i vjen."

Çfarë është të menduarit kritik?
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"Të menduarit kritik dhe procesi arsimor në universitete janë të lidhura drejtpërdrejt, dhe është e 
nevojshme të zbatohet të menduarit krijues kritik gjatë shfrytëzimit të kornizës teorike në zbatimin 
e saj në botën reale. Nëse një person në veprimtarinë e tij profesionale nuk është në gjendje që të 
ketë qasje kritike ndaj asaj që ai e ka riprodhuar si njohuri në një provim, atëherë procesi arsimor 
nuk ka pasur sukses plotësisht. "

Nga të intervistuarit u kërkua t’i përmendin shkathtësitë kryesore të cilat nxënësit dhe studentët 
duhet t’i zhvillojnë në mënyrë që të kenë një aftësi mesatare të të menduarit kritik, e me këtë edhe 
një qasje të ndërtuar mirë për informacionin e marrë dhe të dërguar. U përmendën aftësitë e 
mëposhtme:
· Aftësi të zhvilluara analitike për ta lexuar dhe kuptuar tekstin; 
· Njohja e mesazhit të tekstit, duke përfshirë edhe pjesën delikate të përmbajtjes;
· Njohja e motivit pse është publikuar ai informacion;
· Shkathtësia për ta komentuar tekstin në atë mënyrë që tregon se teksti është kuptuar dhe se 
publikimi është i mirë ose i rremë;
· Të jetë në gjendje t’i qaste një informacioni
· Të organizojë proces të mendimit në lidhje me informacionin
· Ta analizojë një informacion
· Të mund të vlerësojë-të japë mendim për një informacion
· Të dërgojë mesazh në lidhje me ndonjë fenomen/informacion
· Aftësia për të analizuar
· Aftësia për të vlerësuar - vlerësim
· Aftësia për të grupuar/sortuar informacione
· Aftësia për deduksion
· Aftësia për induksion

Çfarë rëndësie ka të menduarit kritik në procesin arsimor?

· Për t’i rritur aftësitë intelektuale të grupit të synuar; 
· Për të zhvilluar shprehi përballje të argumentuar dhe civilizuese të mendimeve midis studentëve; 
· Për të zhvilluar aftësi logjike dhe analitike tek individët e rinj.
· Me disponueshmërinë e informacionit dhe burimeve të informacionit që është në nivelin më të 
madh se kurdoherë më parë në historinë njerëzore, të menduarit kritik dhe procesi i aplikimit të të 
menduarit kritik është një mjet i domosdoshëm për ta bërë dallimin midis informacionit të vërtetë 
dhe të rremë.

Në pyetjen që ka të bëjë me arsyet "... pse mësimdhënësit duhet t'i kushtojnë vëmendje 
të veçantë procesit të të menduarit kritik në procesin mësimor ", u morën 
përgjigjet e mëposhtme: 
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· Nëse këto shkathtësi janë të pranishme tek njerëzit që i nënshtrohen arsimit, në fazat e 
mëvonshme ato do të kontribuojnë për pranimin dhe interpretimin më të lehtë të lëndës së 
programit mësimor;
· Nëse këto shkathtësi i nënshtrohen përdorimit dhe zhvillimit të vazhdueshëm, ato do të 
mundësojnë rritje dhe përgatitje për kohërat dhe rrethanat e reja në këtë fushë;
· Transferimi i njohurive dhe procesi arsimor do të shkojë pa probleme dhe me një efekt më të madh 
te studenti-nxënësi;
· Për t’i rritur aftësitë intelektuale të grupit të synuar;
· Për të zhvilluar shprehi që lidhen me përpunimin e informacionit në grupin e synuar:
· Për të zhvilluar aftësi analitike;
· Është e rëndësishme që nxënësit e shkollave fillore t’i kuptojnë indirekt format e ndryshme të
produkteve mediatike që i konsumojnë;
· Është e rëndësishme të ngrihet niveli i kompleksitetit për njohjen dhe përpunimin e detyrave dhe 
sfidave në fushën e informimit tek të rinjtë;
· Njohja (konjicioni) te të rinjtë do të rritet dhe do të mbetet enë nivel të lartë gjatë gjithë jetës së 
mëvonshme;

Indikative është se vërejtja e një profesori të intervistuar universitar, që thotë: 
„ВNë 5-6 vitet e fundit, në këto kategori (v.j. të rinjtë) ka pasur një rënie të shkrim-leximit në 
përgjithësi, nuk ka ndërveprim për tema që janë me interes dhe rëndësi të përgjithshme. 
Si rezultat i kësaj, mund të thuhet se nuk ka ndonjë mendim kritik tek të rinjtë dhe nuk ka 
interes për t’u përfshirë në debate shoqërore për çështje me interes (më të madh) shoqëror“.

Më poshtë, si një arsye praktike që e lidh domosdoshmërinë e të menduarit kritik në procesin 
arsimor, një profesor inordinar i intervistuar universitar deklaroi si vijon:  
„Aftësia për ta gjetur lidhjen midis asaj që është publikuar dhe për të dalluar se sa ajo është e 
bazuar në fakte, që do të shkaktonte detyrim për të reaguar duke e  miratuar ose kontestuar atë që 
është publikuar. Përvoja ime është në kuptimin e njohjes së një teksti të kopjuar, i cili nuk ka aspak 
konsistencë në temën për të cilën është shkruar, nuk ka argumente që duhej t’i mbështesin 
pikëpamjet e shprehura në tekst dhe të ngjashme. Në grupin e synuar me të cilin punoj (studentët), 
kam vërejtur se mungojnë këto dy gjëra, gjë që është rezultat i mungesës së aftësive njohëse dhe 
aftësisë për të menduar në mënyrë kritike mbi një temë, madje edhe për tema profesionale që 
lidhen me profilin e tyre arsimor.”

Nga fokus-grupi i mbajtur me mësimdhënësit, për gjendjen momentale në lidhje me programet 
mësimore-shkencore që lidhen me çështjen e të menduarit kritik, u morën përfundime të mprehta 
për rënien e cilësisë së vetë programeve mësimore në këtë fushë.

Në pyetjen: „ЗPse është e rëndësishme që mësimdhënësit të punojnë në 
zhvillimin e këtyre shkathtësive - aspekteve?" u morën përgjigjet e mëposhtme:
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„...мshumë hapa në të kaluarën kanë çuar në një situatë ku fëmijët nuk kanë mundësi, nuk kanë 
besim që t’i shprehin publikisht pikëpamjet dhe mendimet e tyre. Testet me shkrim në shkolla janë 
reduktuar rrethim dhe plotësim të përgjigjeve. Nuk ka të shprehur me mendime të plota, esetë ose 
punimet me shkrim fillojnë t’i shkruhen diku nga klasa e 6-7-8, kur tashmë është vonë. Më parë, 
këtë e bënim nga klasa 3-4, në atë moshë kemi pasur tashmë kompozime të shkurtra që i ndihmo-
jnë fëmijët të shprehen, e madje edhe ta shprehin mendimin e tyre.”

Një pjesëmarrës tjetër në fokus grupin dha një shembull: „....нprogramet mësimore për klasat 6-7 
dhe 8 kërkojnë narracion dhe ritregim, e jo mendim kritik. Dhe tani, si prisni që fëmijët në shkollë 
të mesme, e aq më tepër në fakultet, të vijnë me një mënyrë të zhvilluar të të menduarit kritik?“ 

Gjatë diskutimit, njëri nga mësimdhënësit vuri në dukje se tendencat aktuale në procesin arsimor 
nuk e inkurajojnë mendimin kritik midis nxënësve:„...Mendimi kritik, në vendin tonë, për fat të keq, 
me përjashtime të rralla, nuk kultivohet në orët e mësimit. Të menduarit kritik është diçka që duhet 
të inkurajohet që nga klasa e parë, dhe kështu ajo praktikohet. Domethënë, në vendin tonë, të men-
duarit kritik konsiderohet si një paraqitje e keqe e nxënësit, nëse ai mendon në mënyrë kritike për 
diçka dhe thotë diçka “palidhje” në orë , ju e ulni dhe i thoni: "... prit pak, pse flet palidhje?’“

Në vazhdim, mësimdhënësi dha një shembull për këtë situatë::
„...nëse fëmija thotë diçka: "kjo është e gjelbër", dhe pastaj ju i thoni atij: "Si e gjelbër, ajo sëhtë 
bardhë e zi", "nuk është e gjelbër", d.m.th. nuk e lejojmë të thotë pse është e gjelbër për të, 
gjegjësisht nuk e lemë ta thotë mendimin e tij dhe ta argumentojë“.
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Në mjetin e ardhshëm të hulumtimit, pyetësorin anketues, u dhanë 19 pohime në lidhje me aftësinë 
për të menduar në mënyrë kritike dhe për qëndrime kritike ndaj procesit konjitiv. 

19 pyetjet, gjegjësisht pohimet e para, të përfshira në pyetësorin anketues, kanë për qëllim krijimin 
e një pasqyre subjektive për diçka që në psikologji quhet "nevoja për njohje". Kjo është një tipar 
karakteri, d.m.th. një ndryshore individuale në secilin individ dhe i referohet asaj se sa një individ i 
afrohet vullnetarisht dhe me vetëdije të menduarit, d.m.th njohjes.  Pohimet, në një pjesë, lidhen me 
mundësinë e të menduarit në mënyrë kritike dhe qëndrimet ndaj procesit të mendimit me të cilat 
të anketuarit duhet të shprehin një shkallë të pajtimit-mospajtimit. Të anketuarit kishin një zgjedh-
je prej pesë përgjigjeve të mundshme të vendosura në shkallën e Likertit për këto pohime: 
(1) nuk pajtohem aspak, (2) nuk pajtohem, (3) nuk kam një qëndrim të qartë, (4) pajtohem, 
(5) plotësisht pajtohem

Gjatë përpunimit të të dhënave, përgjigjet e mundshme u grupuan ku të anketuarit shprehen 
mospajtim, gjegjësisht pajtim me pohimin. Rezultatet për (1) nuk pajtohem aspak dhe (2) nuk 
pajtohem janë mbledhur në një kategori, e cila shpreh mospajtim dhe (4) pajtohem dhe 
(5) plotësisht pajtohem në një kategori, e cila shpreh pajtim me pohimin.

Si e shikojnë të rinjtë procesin e të menduarit dhe sa janë të 
gatshëm të mendojnë ndryshe?

Grafiku nr. 1

Nuk pajtohem aspak/Nuk pajtohem

Pajtohem/Plotësisht pajtohem

Nuk kam qëndrim të qartë

P.1 Jam i kënaqur kur zgjidh problemet për të cilat duhet të gjenden zgjidhje të reja
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Rezultatet e paraqitura në grafikun e parë nga përgjigjet për këtë pohim nuk tregojnë gjetje përtej 
asaj që mund do të priten nga të rinjtë, studentët. Është e qartë se pothuajse 9 nga 10 të anketuar 
e shohin pozitivisht sfidën për të zgjidhur probleme që kërkojnë zgjidhje të reja ose mënyra të reja 
për t'i zgjidhur ato.

Pohimi që lidhet me të dhënat nga Grafiku nr. 2 na bën me dije se 7 nga 10 të rinj deklarojnë këm-
bëngulje dhe nuk heqin dorë, nga proceset që janë komplekse ose të vështira për ta. Nga këto 
përqindje mund të konkludojmë se më shumë se 2/3 e të anketuarve janë të gatshëm të angazho-
hen për zgjidhjen e tyre dhe të zgjidhin procese ose detyra që përmbajnë një dozë kompleksiteti. 
Ky konstatim është pjesërisht shqetësues, duke marrë parasysh se profili i të anketuarve kërkon 
që, gjatë përfundimit të ciklit të studimeve, në një moment të caktuar çdo student në mënyrë të 
pashmangshme do ta gjejë veten përballë një detyre ose procesi që kërkon më shumë përpjekje 
mendore dhe njohëse për ta përfunduar me sukses.

Grafiku nr. 2

Grafiku nr. 3

P.2 Kur bëj diçka që më ngatërron, e lë dhe e harroj

P.3 Kryesisht nuk dua të mendoj/zgjidh probleme të cilat që 
më parë konsiderohen si "të vështira"
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Nuk pajtohem aspak/Nuk pajtohem
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Grafiku nr. 4

P.4  Mësimi i mënyrave të reja të të menduarit nuk më tërheq shumë

16.4%

67.2%

18.4%

Pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 3 është shumë i ngjashëm me pohimin nga Grafiku nr.2. 
Dallimi në këtë rast është se të anketuarve u jepet mundësia të deklarohen se cili është qëndrimi 
i tyre mbi problemet, të cilat janë identifikuar paraprakisht si "të rënda". Edhe në këtë rast, 2/3 e të 
anketuarve deklaruan se janë të gatshëm të angazhohen me mendim/zgjidhje të procesve ose të 
problemeve që janë kategorizuar si komplekse, gjegjësisht të vështirë. Edhe në këtë rast, mund të 
konkludohet se qytetarët e rinj akademikë me siguri do të përballen me një proces ose detyrë që 
është kategorizuar si e vështirë gjatë studimeve të tyre. Përsëri, është indikative se 1/3 e të 
anketuarve deklaruan se nuk e shohin me sy të mirë një sfidë të tillë.

Pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 4 ka përqindje shumë të ngjashme me pohimet që gjenden në 
grafikët e mëparshëm, 2/3 e të anketuarve e shikojnë pozitivisht sfidën për të mësuar mënyra të 
reja të të menduarit, ndërsa pothuajse 20% e të anketuarve nuk kanë qëndrim për këtë pohim. 
Brengos edhe përqindja e studentëve që u përgjigjën se nuk i tërheq të mësojnë mënyra të reja të 
të menduarit. 

Gjetjet nga përgjigjet e 4 pohimeve të para të pyetësorit anketues,  janë kryesisht në përputhje me 
qëndrimet e shprehura nga ana e mësimdhënësve që janë përfshirë me intervistat e strukturuara 
dhe fokusin-grupin me mësimdhënësit. Në fakt, është e qartë se ekziston një pjesë e papërfillshme 
e popullatës së re që nuk shikon pozitivisht në detyrat sfiduese njohëse (konjitive). Ky segment i 
popullatës së re është masa kritike për të cilën është diskutuar në dy mjetet e mëparshme 
hulumtuese. Gati një e treta e të anketuarve kanë një botëkuptim tjetër ndaj të menduarit si proces 
nga bashkëmoshatarët, gjegjësisht kolegët e tyre.

Nuk pajtohem aspak/Nuk pajtohem

Pajtohem/Plotësisht pajtohem

Nuk kam qëndrim të qartë
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Grafiku nr. 5

P.5 Preferoj t’i lë gjërat/proceset vetë të rrjedhin, sesa të përpiqem ta kuptoj 
se për çfarë arsye gjërat/proceset janë ashtu siç janë.

15.9%

65.3%

18.7%

Pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 5 jep një pasqyrë se si të anketuarit e shikojnë njohjen e 
proceseve dhe në përgjithësi, njohjen e asja se si funksionon bota, natyra dhe shoqëria. 2/3 e të 
rinjve u përgjigjën se duan ta kuptojnë epistemologjinë e proceseve me të cilat vijnë në kontakt. 
18% nuk kanë qëndrim të qartë për këtë dilemë, ndërsa gati 16% janë indiferentë ndaj kësaj sfide. 
Rezultatet e përgjigjeve të dhëna për këtë pohim janë përsëri në përputhje me përqindjen e të 
anketuarve që e shohin me sy të mirë njohjen, gjegjësisht të menduarit dhe proceset shoqëruese 
të tij, që janë vërejtur gjatë analizës së grafikëve të mëparshëm. Dy të tretat thanë se donin të përf-
shihen në një proces të mendimit që do ta thellonte të kuptuarit e tyre për proceset dhe problemet 
me të cilat përballen.

Në grafikun nr. 6, është e qartë se një përqindje e madhe e të anketuarve janë pajtuar me pohimin 
se është kënaqësi personale për ta që ta mbyllin një detyrë ose proces që kërkon mendim ose 
përpjekje intensive mendore. Ky është pohimi i parë nga seria e pohimeve në lidhje me njohjen që 
është aprovuar nga një përqindje e lartë prej 95% e studentëve të anketuar. Është e rëndësishme 
të theksohet se përqindje të tjera për një pohim të këtillë do të ishin ose jashtëzakonisht të palog-
jikshme ose jashtë normave të sjelljes së popullatës që është e përfshirë me këtë mjet hulumtimi.
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Grafiku nr. 6

P.6 Ndihem veçanërisht i kënaqur kur përfundoj një detyrë/proces të 
rëndësishëm që kërkon shumë mendim dhe përpjekje mendore.
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Grafiku nr. 7

P.7 Të menduarit abstrakt nuk më tërheq

15.2%

47.2%

37.6%

Në pohimin e paraqitur në Grafikun nr. 7 shihet se pothuajse gjysma e të anketuarve nuk kanë 
problem me të menduarit abstrakt, por ajo që është interesante është se më shumë se një e treta 
e studentëve nuk kanë qëndrim për këtë pohim. Kjo sugjeron se pothuajse një e treta e të rinjve që 
ishin të përfshirë me këtë mjet hulumtimi nuk kanë prirje ndaj të menduarit konkret apo abstrakt. 
Nga kjo mund të konkludojmë se një e treta e të anketuarve që në pohimet e mëparshme duket 
sikur janë më pak të prirur ndaj njohjes dhe të menduarit, në këtë rast paraqiten nën kategorinë e 
të anketuarve që nuk kanë qëndrim të qartë se cili mendim është më i përshtatshëm për ta.

71% e studentëve nuk pajtoheshin me pohimin numër 8 në pyetësorin anketues, gjegjësisht më 
shumë se 2/3 e të anketuarve deklaruan se duan të mendojnë më shumë sesa duhet. Me këtë kon-
statim, mund të konkludohet se të menduarit mbetet një sfidë pozitive dhe një proces që ky grup i 
qytetarëve akademikë është i gatshëm ta praktikojë. Nga ana tjetër, brengos numri prej pothuajse 
21% i të anketuarve që janë pajtuar me pohimin se nuk do të mendonin më shumë sesa duhet, nëse 
kjo është e mundur. Nëse e lidhim këtë me qëndrimet e mësimdhënësve që janë marrë përmes 
mjeteve të tjera hulumtuese, mund të konkludohet se ekziston një segment i popullatës së re që 
nuk është mjaftueshëm i motivuar për të menduar.
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Grafiku nr. 8

P.8 Nuk dua të mendoj më shumë sesa që duhet

20.7%

71.4%

7.9%
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Grafiku nr. 9

P.9 Nuk mendoj më së miri kur jam nën presion 

73.6%

12%

14.4%

Pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 9 jep një pasqyrë pak më ndryshe për atë se si të rinjtë që janë 
përfshirë me këtë mjet hulumtimi e shohin procesin e të menduarit të cilin duhet ta zbatojnë 
përderisa janë nën presion. Vetëm ¼ e studentëve deklaruan se nuk pajtohen me këtë pohim. Më 
shumë se gjysma e të anketuarve deklaruan se nuk mendojnë mirë kur janë në situata që percep-
tohen si stresuese, gjegjësisht në momente kur ndiejnë një dozë presioni. Kjo është interesante, 
por deri diku edhe shqetësuese. Në veçanti, duke pasur parasysh se bëhet fjalë për studentë të 
cilët gjatë studimeve në mënyrë të pashmangshme do të gjenden në momente stresuese gjatë 
provimeve, gjatë dhënies së provimeve, gjatë respektimit të afateve që lidhen me studimet, etj.

Me pohimin se më shpesh diskutojnë mbi shkaqet dhe zgjidhjet e problemeve shoqërore sesa për 
thashethemet dhe përgojimet, u pajtuan pothuajse ¾ e studentëve. Nëse gjetjet nga ky pohim i kra-
hasojmë me 65% të të anketuarve që "nuk preferojnë t’i lënë gjërat/proceset vetë të rrjedhin, sesa 
të përpiqen ta kuptojnë se për çfarë arsye gjërat/proceset janë ashtu siç janë", gjegjësisht me 
pohimin nr. 5 të pyetësorit anketues, mund të konkludojmë se përqindjet e të anketuarve që janë 
përgjigjur se më shpesh diskutojnë shkaqet dhe zgjidhjet e mundshme për problemet shoqërore 
është në përputhje me pohimin e mëparshëm.

Grafiku nr. 10

P.10 Më shpesh bisedoj me njerëzit e tjerë për shkaqet dhe zgjidhjet e mundshme
 të problemeve shoqërore, sesa për thashethemet dhe përgojimet për 

njerëzit e njohur dhe të famshëm.

Nuk pajtohem aspak/Nuk pajtohem

Pajtohem/Plotësisht pajtohem

Nuk kam qëndrim të qartë

Nuk pajtohem aspak/Nuk pajtohem

Pajtohem/Plotësisht pajtohem

Nuk kam qëndrim të qartë



M
ENDIM

I KRITIK DHE ALFABETIZM
I M

EDIATIK TE TË RINJTË NË REPUBLIKËN E M
AQEDONISË SË VERIUT

34

Grafiku nr. 11

P.11 Të menduarit e tepërt shpesh çon në më shumë gabime 

24.6%

57.3%

18.1%

Pothuajse 2/3 e të anketuarve nuk pajtohen me pohimin se të menduarit e tepërt shpesh çon në më 
shumë gabime. Kjo është në përputhje me tendencat që ishin të dukshme në pohimet e para të 
anketës. Përsëri, përqindja e të anketuarve që thanë se nuk kishin qëndrim për këtë pohim ishte e 
konsiderueshme. Pothuajse 1/5 e studentëve i përkasin këtij grupi. Përqindja e studentëve që men-
dojnë se të menduarit e tepërt çon në më shumë gabime është gjithashtu shqetësuese e lartë. 
Gati 25% e të anketuarve janë pajtuar me pohimin.

85.9%

Në pohimin e paraqitur në Grafikun nr. 12, përqindjet e paraqitura japin një pasqyrë inkurajuese për 
atë se si të anketuarit e shohin (vetë)vlerësimin e mënyrës se si mendojnë. Mbi 85% e studentëve 
u përgjigjën se preferojnë t’i zbulojnë anët e tyre të forta dhe të dobëta nga mënyra se si mendojnë. 
Kjo informatë deri diku është në kundërshtim me pohimin se paraqitur në Grafikun nr. 4, ku 16% e 
të anketuarve janë pajtuar se "Mësimi i mënyrave të reja të të menduarit nuk më tërheq shumë". 
Është logjike të konkludohet se të mësuarit e mënyrave të reja të të menduarit është e lidhur 
ngushtë me zbulimin e anëve të forta dhe të dobëta të mënyrës së të menduarit të një individi.

Grafiku nr. 12

P.12 Preferoj t’i zbuloj anët e mia të forta dhe të dobëta nga mënyra
 ime e të menduarit

5.4%
8.7%
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Grafiku nr. 13

P.13 Të menduarit për mua nuk është argëtuese dhe nuk preferoj ta bëj 

Gjetjet nga pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 13 janë inkurajuese, ku gati 85% e studentëve nuk janë 
pajtuar me pohimin se "të menduarit për veten nuk është argëtuese dhe nuk preferojnë të mendo-
jnë". Duke pasur parasysh faktin se të anketuarit janë studentë, 8.4% e të anketuarve që nuk kanë 
qëndrim të qartë për këtë pohim dhe 7% që pajtohen me pohimin, është pjesa që është disi 
shqetësuese.
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Grafiku nr. 14

P.14 Nuk do të doja të mendoja për atë se çka duhet të bëj me veten time në jetë 

Pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 14 është më tepër filozofik. Pothuajse 5/6 e studentëve nuk u 
pajtuan me këtë pohim. 5.7% u përgjigjën se nuk kishin qëndrim të qartë në lidhje me atë se a 
dëshirojnë të mendojnë dhe çfarë duhet të bëjnë me veten e tyre në jetë, ndërsa 9.7% u pajtuan me 
këtë pohim.
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Grafiku nr. 15

P.15 Më shumë dua të shoh përmbajtje arsimore dhe dokumentare 
sesa përmbajtje argëtuese 

41.6%

24.2%

34.2%

Në dilemën se a preferojnë më shumë të shikojnë përmbajtje arsimore dhe dokumentare sesa 
përmbajtje argëtuese, të anketuarit ishin relativisht të ndarë. Mbi 41% u përgjigjën se pajtohen, mbi 
24% u përgjigjën se nuk pajtohen, ndërsa mbi 34% nuk kishin qëndrim të qartë. Këto të dhëna do të 
analizohen në detaje në seksionin mbi shprehitë për informim që ekzistojnë te të anketuarit.

Grafiku nr. 16

P.16 Mendoj më mirë kur njerëzit përreth meje janë inteligjent 

70.3%12.7%

17%

Mbi 70% e të anketuarve janë pajtuar me pohimin se ata mendojnë më mirë kur njerëzit rreth tyre 
janë inteligjent. Gati 13% nuk pajtohen me këtë pohim, ndërsa 17% nuk kanë qëndrim të qartë. Ky 
pohim tregon se pothuajse 1/3 e studentëve ose këtë rreth e konsiderojnë të pafavorshëm për ta 
ose kanë problem me rrethin që është relativisht inteligjent. Ky konstatim përkon me vërejtjet e 
dhëna nga mësimdhënësit në intervistat e strukturuara dhe në fokus-grupin.
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Grafiku nr. 17

P.17 Dua që jeta ime të jetë e mbushur me enigma që duhet t’i zgjidh 

55.5%
20.3%

24.2%

Mbi 55% e të anketuarve janë pajtuar me pohimin e paraqitur në Grafikun nr. 17. Është interesante 
se pothuajse ¼ e të anketuarve nuk kanë qëndrim të qartë në lidhje me pohimin se "duan që jeta e 
tyre të jetë e mbushur me enigma që duhet të zgjidhin". Me gjasë, një pjese të caktuar të mostrës i 
mungon parashikueshmëria, siguria dhe stabiliteti në jetën e përditshme, kështu që një pjesë e 
konsiderueshme e të rinjve presin që jeta të jetë e parashikueshme dhe pa surpriza.

Më shumë se gjysma e studentëve deklaruan se pajtoheshin me pohimin "Më shumë dua të zgjidh 
probleme komplekse sesa probleme të thjeshta". 27.7% e studentëve janë indiferent në lidhje me 
këtë pohim. 19% e studentëve nuk pajtohen me pohimin. Mund të thuhet se e dhëna për grupin e të 
anketuarve që deklaruan se nuk ka qëndrim të qartë dhe të rinjtë që preferojnë të zgjidhin prob-
leme të thjeshta, janë tregues që problemet komplekse nuk janë sfidë apo temë me interes për 
pothuajse gjysmën e mostrës. Përsëri, mund të konkludohet se mësimdhënësit të cilët ishin të 
përfshirë në dy mjetet e mëparshme hulumtuese, e kishin vunë në dukje që më parë këtë trend 
midis nxënësve dhe studentëve me të cilët vijnë në kontakt.
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Grafiku nr. 18

P.18 Më shumë do të doja të zgjidhja probleme komplekse 
sesa probleme të thjeshta 

53.3%

19%
27.7%
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Grafiku nr. 19

P.19 Kur zgjidh ndonjë problem, më e rëndësishme është ajo që unë e shoh si 
zgjidhje të problemit, se sa ajo që të tjerët e shohin si zgjidhje të problemit

53.6%
23.7%

22.7%

Pohimi i paraqitur në Grafikun nr. 19 jep një pasqyrë se sa nga të anketuarit janë të sigurt në 
mënyrën e tyre të të menduarit sa i përket zgjidhjes së problemeve. Mbi 53% e të anketuarve u 
përgjigjën se për ta më e rëndësishme është  këndvështrimi dhe të menduarit gjatë kërkimit të 
zgjidhjes për një problem. Kjo tregon për një besim më të madh në procedurat njohëse të vetvetes 
te më shumë se gjysma e studentëve. Përafërsisht ¼ e studentëve do ta merrnin parasysh zgjidhjen 
e dikujt tjetër për problemin. Kjo tregon një shkallë të caktuar të hapjes ndaj zgjidhjeve alternative 
për një problem hipotetik me të cilin janë përballur.

Këto përqindje tregojnë se ka një mospërputhje prej afër 30% me gjetjet e paraqitura në Grafikun 
nr. 12 të paraqitur më lart. Për këtë pohim, mbi 85% e studentëve u përgjigjën se preferojnë t’i zbu-
lojnë anët e tyre të forta dhe të dobëta nga mënyra se si mendojnë.

Pas prezantimit individual dhe analizës së 19 pohimeve nga pyetësori anketues, në vazhdim do të 
analizohet paraqitja grupore e pohimeve, sipas dimensionit. Për t’i vërejtur më lehtë trendet e 
përgjigjeve, pohimet janë grupuar në dy kategori. Një grup janë pohimet me dimension pozitiv në 
pohim dhe pohimet me dimension negativ. Përgjigjet në pohimet me dimension pozitiv janë 
paraqitur në Tabelën nr. 1, ndërsa përgjigjet në pohimet me dimension negativ janë paraqitur 
në Tabelën nr. 2
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Më shumë dua të shoh përmbajtje arsimore dhe dokumentare sesa 
përmbajtje argëtuese.

41.6%

Përgjigjet e marra nga ky bllok pyetjesh tregojnë se mostra e të anketuarve në përgjithësi ka 
qëndrim pozitiv dhe një këndvështrim të favorshëm për procesin njohës. Në një masë të madhe, 
te pohimet me dimension pozitiv të paraqitura në Tabelën nr. 1, të anketuarit kryesisht pajtohen se:

- Zgjidhja e problemeve komplekse është diçka që ata duan të bëjnë - 53%, 
- Se ata duan sfida - 55%, 
- Ndjehen mirë në prani të njerëzve inteligjent - 70%, 
- Se ata duan të bisedojnë për probleme reale dhe zgjidhjet e tyre - 73%, 
- Se ata duan t’i zbulojnë anët e tyre të forta dhe të dobëta të mënyrën në të cilën mendojnë - 85% 
- Ndjejnë kënaqësi kur arrijnë të zgjidhin ndonjë detyrë ose problem kompleks - 95%.

Më shumë do të doja të zgjidhja probleme komplekse sesa probleme të 
thjeshta.

53.3%

Kur zgjidh ndonjë problem, më e rëndësishme është ajo që unë e shoh 
si zgjidhje të problemit, se sa ajo që të tjerët e shohin si zgjidhje të 
problemit.

53.6%

Dua që jeta ime të jetë e mbushur me enigma që duhet t’i zgjidh. 55.5%

Më shpesh bisedoj me njerëzit e tjerë për shkaqet dhe zgjidhjet e 
mundshme të problemeve shoqërore, sesa për thashethemet dhe 
përgojimet për njerëzit e njohur dhe të famshëm.

73.6%

Preferoj t’i zbuloj anët e mia të forta dhe të dobëta nga mënyra ime e të 
menduarit.

85.9%

Jam i kënaqur kur zgjidh problemet për të cilat duhet të gjenden 
zgjidhje të reja.

86.6%

Ndihem veçanërisht i kënaqur kur përfundoj një detyrë/proces të 
rëndësishëm që kërkon shumë mendim dhe përpjekje mendore. 95%

Mendoj më mirë kur njerëzit përreth meje janë inteligjent. 70.3%

Pohimet me dimension pozitiv
Përqindja e të 
anketuarve që 
pajtohen me 

pohimin

Tabela Nr. 1
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Duke pasur parasysh faktin se pohimet e mësipërme kanë një dimension pozitiv përsa i përket pro-
cesit të të menduarit dhe se janë formuluar për të shprehur një qëndrim pozitiv të të anketuarve 
ndaj të menduarit si proces, inkurajojnë përqindjet që janë paraqitur. Në shikim të parë, mund të 
konkludohet se një pjesë e madhe e studentëve të anketuar kanë prirje ndaj të menduarit. Nga ana 
tjetër, kur shqyrtimit të grupimit të pohimeve me dimension negativ, ekzistojnë gjetje të caktuara 
nga përgjigjet e anketës, të cilat janë shqetësuese.

Te pohimet me dimension negativ, të anketuarit me një përqindje mesatare më të ulët të pëlqimit 
pajtohen se të menduarit e tepër çon në më shumë gabime - 24%, se nuk duan të merren me të 
menduarit/zgjidhjen e problemeve që paraprakisht vlerësohen si të vështira - 21%, se nuk duan të 
mendojnë më shumë sesa duhet - 21%, se ndjejnë indiferencë dhe preferojnë të lejojnë që proceset 
të zhvillohen vetë - 15%. Është interesante se me pohimin se të menduarit abstrakt nuk i tërheq 
janë pajtuar - 15%.

Nuk mendoj më së miri kur jam nën presion. 55.7%

Të menduarit e tepërt shpesh çon në më shumë gabime. 53.3%

Kryesisht nuk dua të mendoj/zgjidh probleme të cilat që më parë 
konsiderohen si "të vështira"

53.6%

Nuk dua të mendoj më shumë sesa që duhet. 55.5%

Mësimi i mënyrave të reja të të menduarit nuk më tërheq shumë. 73.6%

Preferoj t’i lë gjërat/proceset vetë të rrjedhin. 85.9%

Të menduarit abstrakt nuk më tërheq. 86.6%

Kur bëj diçka që më ngatërron, e lë dhe e harroj. 95%

Nuk do të doja të mendoja për atë se çka duhet të bëj me veten time në 
jetë.

95%

Të menduarit për mua nuk është argëtuese dhe nuk preferoj ta bëj. 95%

Pohimet me dimension negativ

Tabela Nr. 2

Përqindja e të 
anketuarve që 
pajtohen me 

pohimin
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Duke i parë këto të dhëna, mund të konkludohet me sa vijon:

Një pjesa e madhe e të anketuarve nuk mendojnë më mirë nën presion. Duke pasur parasysh faktin 
se vetëm për një pjesë të vogël të të anketuarve, të menduarit nuk është argëtues, mund të konk-
ludojmë se për të tjerët, të menduarit është tërheqës dhe nuk kanë averzion ndaj tij. Të menduarit 
abstrakt nuk e tërheq vetëm një në gjashtë të anketuar. Një në dhjetë të anketuar nuk do të dëshi-
ronte të mendonte se çfarë duhet të bëjë me veten e tij në jetë. Një në gjashtë të anketuar është i 
gatshëm t’i proceset të rrjedhin ashtu siç janë.

Këto gjetje tregojnë se ka prani të letargjisë, indiferencës, mungesës së vullnetit për pjesëmarrje 
qytetare, mungesës së imagjinatës dhe ideve te një pjesë e caktuar e popullatës së re. Duke pasur 
parasysh faktin se këta janë akoma studentë, këto përqindje duhet të interpretohen si një lloj dësh-
timi në zhvillimin dhe ndërtimin e këtyre të rinjve.

Gjatë diskutimit, i cili u zhvillua në fokus-grupin e mësimdhënësve, u bë pyetja "... a është alfabet-
izmi mediatik, gjegjësisht aftësitë e të menduarit kritik të pranishme në programin arsimor në RMV 
të disponueshme njësoj dhe të mundësuara në të njëjtat kushte midis bashkësive, gjegjësisht gru-
peve të ndryshme? Me fjalë të tjera, a kanë të gjithë në këtë shoqëri të njëjtën cilësi të arsimit në 
këto fusha? "

Për këtë dilemë, njëri nga mësimdhënësit deklaroi: "E gjitha varet nga kuadri mësimor. Sa, mbi të 
gjitha, arsimtarët kanë shkathtësi mediatike dhe sa e mbështesin mendimin kritik. Përkatësia ndaj 
bashkësive të ndryshme nuk është gjëja më e rëndësishme, por aftësia e arsimtarit." Në të njëjtën 
pyetje, një mësimdhënës tjetër u përgjigj: “Po, me faktin që zhvillimi i aftësive njohëse nuk është 
përfshirë zyrtarisht në sistemin arsimor, por u lihet vetë studentëve të "investojnë" në veten e tyre.”

Në një farë mase, këto mendime i shpjegojnë ekstremet e dukshme në disa nga gjetjet përmes 
përqindjes së të rinjve që preferojnë të mos mendojnë për probleme komplekse, të mos mendojnë 
në mënyrë abstrakte dhe të mos jenë të motivuar për të mësuar mënyra të reja të të menduarit ose 
për t’i kuptuar dobësitë në mënyrat e tyre të të menduarit. 
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Testet logjike

Përveç shqyrtimit subjektiv të procesit të të menduarit që mund të analizohet përmes 19 pohimeve 
me të cilat të anketuarit pajtohen ose nuk pajtohen, pyetësori kishte edhe teste logjike që synonin 
të japin një pasqyrë për atë se sa të anketuarit janë munduar të japin përgjigje të saktë në secilën 
nga detyrat/testet. Këto teste logjike ishin një lloj kontrolli i aftësisë për analizë dhe deduksion te 
të anketuarit. Qëllimi i këtyre testeve logjike ishte të testohet aftësia e të rinjve për ta kuptuar një 
pyetje dhe për të dhënë përgjigje përmes deduksionit që bazohet në parametrat e dhënë në vetë 
testin. Përgjigjet në këto teste logjike nuk u dhanë si opsione të mundshme, përveç P.29, ku ishte 
ofruar përgjigje e saktë/jo e saktë.

Testi nr.1

P.26 Nëse nevojiten 5 makina që për 5 minuta të bëjnë 5 pajisje, sa minuta duhet për 
100 makina që të bëjnë 100 pajisje? . - (përgjigja e saktë - 5 minuta).

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Nuk është përgjigjur

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Nuk është përgjigjur

0 10 20 30 40 50 60 70 80

60.3%

30.8%

8.9%

Testi nr. 2

P.27 Reketi i tenisit dhe topi kushtojnë gjithsej 1.10 euro. Reketi i tenisit kushton 1 euro 
më shumë se topi. Sa kushton topi?  - (përgjigja e saktë - 0.05 euro).

0 20 40 60 80 100

82.5%

5%

12.5%
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Testi nr. 4

P.29 Disa ditë festash janë me shi. Të gjitha ditët me shi janë të bezdisshme. Prandaj, ditët 
me re janë të bezdisshme.  - (përgjigje e saktë - pohimi nuk është i vërtetë)

Analiza e përgjigjeve të marra, në këto 4 teste logjike, të grupuara për të katër testet logjike për 
gjithë mostrën e të anketuarve, dha rezultate brengosëse. Në fakt, vetëm 1% e të anketuarve kanë 
arritur t'i përgjigjen saktë të katër testeve logjike. Në numër absolut, këta janë vetëm 3 persona 
nga 301 të anketuar. Vetëm 3.3% e të anketuarve janë përgjigjur saktë në 3 nga 4 teste logjike, 
ndërsa 96.6% e të anketuarve janë përgjigjur saktësisht në dy ose më pak nga dy testet logjike.

0 10 20 30 40 50 60

59.6%

31.5%

8.9%

Testi nr. 3

P.28 Në liqen ka petale të lotusit. Çdo ditë, numri i petaleve rritet për dyfish. Nëse 
duhen 48 ditë për ta mbuluar gjithë liqenin, sa kohë duhet që me petalet të mbulohet 
gjysma e liqenit?  - (përgjigja e saktë - 47 ditë)

0 10 20 30 40 50 60 70 80

67.9%

15.2%

16.9%

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Nuk është përgjigjur

Përgjigje e saktë

Përgjigje e gabuar

Nuk është përgjigjur
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Alfabetizmi mediatik - qëndrimi ndaj mediave dhe 
informimi i të rinjve

Kjo pjesë e dokumentit i është kushtuar segmentit të dytë të hulumtimit, alfabetizmit mediatik dhe 
shprehive për informim midis të rinjve. Është përfshirë qëndrimi ndaj informacionit, arsyet e 
dyshimit në vërtetësinë e informacionit, mënyra dhe shprehitë e kërkimit, kërkimi i burimeve të 
informacionit, "Wikipedia", shprehitë e informimit, qëndrimin ndaj dezinformatave dhe perceptimet 
për të. Në vazhdim, do të paraqiten gjetjet e pyetësorit anketues, ndërsa paralelisht, gjetjet nga 
grupet e fokusit me të rinjtë do të citohen për ta plotësuar fotografinë dhe për të kontribuar në 
kontekst.

Mungesa e detajeve rreth burimit të informacionit 50.4%

Tendenca e autorit për ta teprua ose ekzagjeruar, gjegjësisht për t’i 
shtrembëruar informacionet në tekstet e tij të mëparshme

45.1%

Mendim në vend të informacionit faktik 42.6%

Natyra politike e informacionit 40.8%

Cilësia e qartë e dobët e metodologjisë të hulumtimit (p.sh.: shembujt, 
procedurat, masat etj.)

35.6%

Konkluzione që nuk përputhen me të dhënat burimore 35.6%

Gabimet drejtshkrimore dhe/ose gramatikore 27.8%

Informacione që nuk përputhen me bindjet e mia 24.3%

Mungesa e autoritetit te autorët 19.0%

P.21. Arsyet kryesore pse dyshojnë te informacioni që e kanë 
lexuar në rrjetet sociale

Tabela nr. 3
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Në Tabelën nr. 3 janë paraqitur arsyet e dyshimit në informacionin që të anketuarit e kanë hasur në 
rrjetet sociale. Të anketuarit kishin mundësinë të zgjidhnin më shumë se një arsye për të dyshuar 
në vërtetësinë e një informacioni. Në këtë paraqitje, sipas përfaqësimit të përqindjes, arsyet krye-
sore të dyshimit janë:
· Mungesa e detajeve rreth burimit të informacionit
· Tendenca e autorit për ta tepruar ose ekzagjeruar, gjegjësisht për t’i shtrembëruar informacionet 
në tekstet e tij të mëparshme
· Mendim në vend të informacionit faktik

Nëse i analizojmë këto arsye kryesore për dyshimin në informacionet dhe postimet që hasen në 
rrjetet sociale, mund të konkludojmë se të rinjtë kanë kritere për identifikimin dhe mbrojtjen nga 
postimet e pavërteta ose që nuk kanë mbështetje mjaftueshme. Kriteret janë të ngjashme me ato 
që përdoren për ta vlerësuar vërtetësinë e informacioneve edhe në llojet e tjera të mediave, siç 
janë mediat e shtypura dhe ato elektronike.

Nga ana tjetër, arsyet më pak të përmendura për të dyshuar në vërtetësinë e informacioneve që 
hasen në mediat sociale janë:
· Konkluzione që nuk përputhen me të dhënat burimore
· Gabimet drejtshkrimore dhe/ose gramatikore
· Informacione që nuk përputhen me bindjet e tyre
· Mungesa e autoritetit te autorët

Duke i analizuar arsyet më pak të përmenduar për dyshime në vërtetësinë e postimeve në mediat 
sociale, mund të konkludohet se të anketuarit përsëri kanë kritere të ngjashme vlerësimi si ato të 
përdorura për publikimet në mediat tradicionale. Ajo që është interesante është se autorët dhe 
artikujt e tyre të mëparshëm, si dhe autoriteti i tyre, luajnë rol në vlerësimin e vërtetësisë së një 
informacioni. Pastaj, "metodologjia e hulumtimit me cilësi të dobët" është gjithashtu një arsye e 
rëndësishme për të dyshuar në informacionin që të rinjtë e gjejnë në mediat sociale.

Në kuadër të fokus grupeve, pjesëmarrësve u janë bërë pyetje të drejtpërdrejta për ta zbuluar qën-
drimin e tyre ndaj procesit të marrjes dhe përpunimit të informacionit nga mediat. Për shembull, 
pyetja e parashtruar gjatë diskutimit në fokus grup, për atë se: "... për çfarë arsyesh dikush krijon 
lajme të rreme?", u morën përgjigjet e mëposhtme:
· "Për të fituar popullaritet", 
· "... vendosni informacione të rreme për të provokuar, për të arritur tek grupi i marrësve të 
targetuar të informacionit", 
· "Me 10,000 klikime shitet një reklamë që do të sjellë 1.000 euro, dhe kështu fitohet ueb-faqe e 
njohur dhe fitim i lehtë, duke shpikur lajme të rreme."
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Zakonisht, i lexoj pa i hapur rezultatet, përpara se të hap ndonjë prej 
linkeve të ofruara

8.9%

Zakonisht, e lexoj faqen e parë të rezultateve dhe hap disa prej linkeve 
të ofruara, e pastaj shkoj në faqen tjetër.

27.5%

Zakonisht, i hap linket që dua t’i kontrolloj deri sa i lexoj rezultatet 37.1%

Zakonisht, i hap të gjitha linket në faqen e parë me rezultatet e ofruara 18.2%

Nuk është përgjigjur 8.3%

P.22 Gjatë një kërkimi tipik në internet duke përdorur kërkues si 
Google, Yahoo ose Bing, si i shfletoni rezultatet?

Tabela nr. 4

Në pyetjen me numrin rendor 22, e cila ka për qëllim të informacion për shprehitë dhe procedurat 
e të anketuarve gjatë një kërkimi tipik në internet, veprimi dominues që e praktikojnë mbi një e 
treta e të anketuarve është: "Hapja paralele e linkeve nga rezultatet që janë me interes, derisa janë 
duke i lexuar rezultatet e kërkimit". Kjo procedurë tregon se ekziston vetëdija për shumësinë e 
informatave dhe se ka dëshirë në mesin e këtyre të anketuarve për t’i parë të gjitha rezultatet e 
mundshme në lidhje me kërkimin që e bëjnë. 27% e të anketuarve janë përgjigjur: “Zakonisht, e 
lexoj faqen e parë të rezultateve dhe hap disa prej linkeve të ofruara, e pastaj shkoj në faqen tjetër. 
Këto të dhëna tregojnë se megjithatë, disa prej të anketuarve kanë një pasqyrë të qartë se cilat nga 
rezultatet e ofruara janë relevante, gjegjësisht vijnë nga burime që janë më të besueshme ose më 
të rëndësishme se sa rezultatet dhe burimet e tjera të ofruara të informacionit. Pothuajse 9% e të 
anketuarve së pari i shqyrtojnë sipërfaqësisht rezultatet dhe më pas marrin vendim se cilin nga 
rezultatet e ofruara do ta hapin. Gati një në pesë të anketuar i hap të gjitha rezultatet në faqen e 
parë të rezultateve që i shfaq kërkuesi.

Të dhënat nga pyetja numër 23 tregojnë se, nëse burimi i informacionit që e kërkojnë është lehtë-
sisht i disponueshëm, të anketuarit në pothuajse 2/3 e rasteve  do të ndërmerrnin një hap shtesë 
për ta konfirmuar informacionin për të cilin interesohen. Kjo është një e dhënë që le përshtypjen 
se informacioni që është publikuar nuk merret si i tillë (i gatshëm) nga shumica e të anketuarve. 
Teknologjitë e reja mundësojnë evolucion në verifikimin e vërtetësisë së burimit të informacionit, 
dhe kjo është një mundësi që e përdorin, ose do ta përdornin më shumë se gjysma e të rinjve.

P.23 58% e të anketuarve do ta hapnin ose do të klikonin për ta parë burimin e 
plotë origjinal për ta konfirmuar informacionin që e lexojnë gjatë kërkimit.
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“Wikipedia” është në fakt një enciklopedi moderne, por e bazuar vetëm 
në Internet

27.5%

“Wikipedia” mund ose nuk mund t’i sigurojë të njëjtat informacione si edhe 
një enciklopedi tradicionale, në varësi nga artikulli ose termi i kërkimit. 42.1%

“Wikipedia” është thelbësisht e ndryshme nga enciklopeditë tradicionale, 
edhe pse bazohet në Internet.

12.3%

Nuk kam mendim 13.6%

Nuk është përgjigjur 4.6%

P.24 Cila nga pohimet e mëposhtme i pasqyron më së miri bindjet tuaja?

Tabela Nr.  5

Televizionin 7.6%

Mediat e shtypura (gazetat e përditshme, javore, revista, magazine) 1.0%

Internetin (versionet elektronike të televizioneve, gazetat e përditshme, 
portalet)

38.4%

Internetin (rrjetet sociale Facebook, Twitter) 31.8%

Nuk është përgjigjur 21.2%

P.30 Cilin nga llojet e mëposhtme të mediave e 
përdorni më shpesh për t’u informuar?

Tabela Nr. 6

Në pyetësorin anketues u parashtrua pyetje për natyrën dhe rëndësinë e “Wikipedia”-s si një burim 
modern informacioni me natyrë "open source” (burim i hapur). Parashtrimi i kësaj pyetjeje ishte i 
motivuar nga nevoja për të fituar një pasqyrë për atë se si grupi i synuar e kupton cilësinë dhe 
rëndësinë e “Wikipedia”-s si një burim informacioni. Brengos fakti që pothuajse një e treta e të 
rinjve mendojnë se “Wikipedia” është ekuivalent i një enciklopedie moderne, e cila është e 
disponueshme vetëm në internet. Brengos edhe fakti se mbi 13% e të anketuarve nuk kanë mendim 
për këtë çështje. 42% e të rinjve mendojnë se “Wikipedia” mund ose nuk mund t’i sigurojë të njëjtat 
informacione si kurse edhe një enciklopedi tradicionale.
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Në pyetjen me numrin rendor 31, u fitua një pasqyrë për mjetin e preferuar të informimit te të 
anketuarit nëse e analizojmë vetëm internetin vetëm si mjet për informim. Vendin kryesor e zënë 
mediat sociale, ku për një të tretën e të anketuarve, Facebook-u dhe Twitter-i janë burimet më të 
shpeshta të informimit. Versionet elektronike të gazetave të përditshme janë në garë të ngushtë 
me portalet e tjera në internet për burimin e dytë më të shpeshtë të informimit për të rinjtë. 
Televizionet dhe versionet e tyre në internet janë mënyra më e shpeshtë e informimit për më 
pak se 10% të të anketuarve. 15% e të anketuarve nuk u përgjigjën në këtë pyetje.

Kryesisht, të anketuarit informohen përmes internetit. Mbi një e treta i shfrytëzojnë versionet 
elektronike të televizioneve, gazetave të përditshme dhe portalet për informim. Pothuajse 32% e të 
anketuarve i marrin informacionet e tyre përmes mediave sociale Facebook dhe Twitter. Televizioni 
është media e ardhshme më e shpeshtë e përdorur me mbi 7%. Mediat e shtypura janë të përfaqë-
suara vetëm me 1%. Kjo do të thotë se mediat e shtypura paraqiten si burim i informimit për vetëm 
3 persona nga mostra. 21% e të anketuarve nuk janë përgjigjur.

Në fokus-grupet me të rinjtë, u diskutuan shprehitë për informim midis të pranishmëve. 
Kështu, Maja, një studente nga Tetova, deklaroi: "Informohem nga interneti, por nuk i kemi të gjitha 
informacionet në internet ... Në internet ekzistojnë shumë informacione që transmetohen nga per-
soni në person, për shembull, në lidhje me praktikën ose diçka të tillë. Në jetën reale, shumë të rinj 
nuk e dinë se ka mundësi për të cilat ata nuk janë të informuar. Kështu, nëse nuk do të ishi mediat 
sociale, ata nuk do të mund t'i arrinin deri te ato, jo gjithçka është në internet... e madje edhe sikur 
të jetë, duhet ta dish ku t'i kërkosh...". Në diskutimin e mëtutjeshëm, Blerimi nga Shkupi shtoi: 
"informacionet e përmbledhura i gjej në Time.mk, një grumbullues i lajmeve në internet. E përdor 
sepse ka informacione të përmbledhura, të grupuara sipas temave nga media të ndryshme, duke 
ofruar kështu më shumë mundësi për informim...". Prej këtu mund të kuptohet konteksti i gjetjeve 
të pyetjes së ardhshme. Ku saktësisht i marrin të rinjtë informacionet në internet?

Versionet elektronike të gazetave të përditshme 21.2%

Versionet elektronike të televizioneve 9.3%

Rrjetet sociale (Facebook, Twitter) 32.1%

Portalet tjera në internet 22.2%

Nuk është përgjigjur 15.2%

P.31 Nëse e marrim vetëm internetin si mjet informacioni, 
zakonisht informoheni nga:

Tabela Nr. 7
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E kontrolloj burimin e lajmit, kërkoj dëshmi për të 27.5%

E krahasoj atë për të cilën dyshoj se është e vërtetë me burime të tjera 42.1%

Nuk bëj asgjë për ta verifikuar vërtetësinë e lajmit të dyshimtë 12.3%

P.33 Çfarë bëni zakonisht kur dyshoni në ndonjë lajm?

Tabela nr. 8

Pyetja numër 33 është parashtruar për të marrë fituar një pasqyrë për veprimet që i ndërmarrin të 
anketuarit në situata kur dyshojnë për vërtetësinë e ndonjë lajmi. Për këtë pyetje u ofruan 3 përg-
jigje të mundshme. Inkurajues është konstatimi se më shumë se gjysma e të anketuarve deklaruan 
se e verifikojnë burimin e lajmit në të cilin dyshojnë dhe se verifikimi shoqërohet me kërkim shtesë 
për burimin dhe vërtetësinë e informacionit. Më shumë se një e treta e të anketuarve thanë se 
bëjnë krahasim me burime të tjera për ta verifikuar vërtetësinë e lajmit. 13% e të rinjve u përgjigjën 
se nuk ndërmarrin hapa për ta verifikuar vërtetësinë e një lajmi të dyshimtë. 

Këtu, të anketuarit i renditën llojet e mediave sipas probabilitetit të perceptuar për përhapjen e 
dezinformatave. Sipas të intervistuarve, në vendin e parë janë rrjetet sociale, në vendin e dytë ishin 
versionet në internet të mediave tradicionale, lloji i tretë i mediave sipas probabilitetit për përhapje 
të dezinformatave ishte televizioni, e më pas vijnë mediat e shtypura dhe ajo që është interesante, 
burimi më i besueshëm sipas të anketuarve është radioja. 

Gjatë diskutimit mbi vërtetësinë e informacioneve që mund të gjenden në internet, konkretisht në 
rrjetet sociale, gjatë fokus-grupit, Martini nga Ohri deklaroi: "... unë nuk do të besoja se diçka është 
gjithmonë e vërtetë, sepse ka shumë informacione të pavërteta dhe të rreme në rrjetet sociale dhe 
nuk ndërmerren masa për t’i hequr ose korrigjuar këto lajme, nuk besoj në asgjë derisa të dalë në 
lajme...” Kjo deklaratë jep një pasqyrë të hierarkisë së besimit, por edhe besueshmërisë së percep-
tuar të informacionit, varësisht nga vendi ku janë plasuar ato. Konkretisht, besimi në televizion 
është më i madh se besimi në rrjetet sociale.

1. Rrjetet sociale
2. Versionet e mediave në internet
3. Televizioni
4. Mediat e shtypura
5. Radioja

P. 34 Mendimet mbi mundësinë e përhapjes së dezinformatave, sipas llojit të 
mediumit (renditja, nga gjasat më të mëdha për përhapje të dezinformatave drejt gjasave 
më të vogla për përhapje të dezinformatave)
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Përmbajtja informuese (lajme, emisione debatuese) 22.3%

Përmbajtja edukative (emisione dokumentare, kuize) 20.4%

Përmbajtja argëtuese (filma, seri, muzikë) 56.9%

Emisione kontaktuese 4%

P. 35 Çfarë lloj programi televiziv shikoni më shpesh?

Tabela nr. 9

Pyetja numër 35 është e ngjashme me pohimin me numër 15 nga blloku i parë i pyetësorit anketues. 
Në lidhje me këtë pohim, 41% e të anketuarve thanë se më shumë preferojnë të shikojnë përmbajtje 
arsimore dhe dokumentare sesa përmbajtje argëtuese. Këto shifra janë në përputhje me gjetjet e 
këtij pohimi. 

Në pyetjen, se sa orë në javë kalojnë duke shikuar televizion, mesatarja e fituar është 13 orë. Me 
këtë informacion, fitohet një pasqyrë për rënien e popullaritetit të televizionit si medie që ka 
dominuar tradicionalisht me informata dhe argëtim deri para pak kohësh. 

P. 36 Mesatarisht, të anketuarit kalojnë rreth 13 orë në javë duke parë televizion

Duke pasur parasysh popullaritetin dhe dominimin e televizionit si medie, gjatë fokus-grupeve me 
të rinjtë, u realizuan teknika projektuese, gjegjësisht u shfaqën përmbajtje video në televizion me: 
· gjuhë të urrejtjes; 
· lajme të rreme; 
· populizëm të krahut të djathtë; 
· nacionalizëm dhe histori të rreme/çështje të identitetit; 
· marketing për suplementë dhe mjekësi alternative; 
· marketing në shumë nivele; 
· senzacionalizëm; 
· fushata për njollosje; 
· para të shpejta/fitim të shpejtë, 

Në këto teknika projektuese, pjesëmarrësit e grupeve të fokusit treguan një shkallë të pjekurisë në 
lidhje me natyrën e këtyre përmbajtjeve dhe qëllimin e tyre. Vetëdija e të pranishmëve për natyrën 
e mesazhit nga përmbajtjet e këtilla ishte e dukshme dhe në pjesën më të madhe ata e identifikuan 
me sukses qëllimin e krijuesit të një përmbajtje të tillë. 
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Shoh vetëm televizion të produksionit vendor 3.6%

Shoh televizion vetëm nga produksioni i huaj 9.9%

Shoh televizion nga të dyja produksionet, por kryesisht shoh televizion 
të produksionit vendor 19.9%

Shoh televizion nga të dyja produksionet, por kryesisht shoh televizion 
të produksionit të huaj

35.4%

Shikoj televizion në mënyrë të barabartë edhe të produksionit vendor 
dhe të produksionit të huaj 

22.5%

Nuk është përgjigjur 8.6%

P.36-1 Çfarë lloj produksioni është televizioni që e shihni?

Tabela nr. 10

Kur u pyetën për origjinën e produksionit televiziv që e shikojnë, të rinjtë u përgjigjën se shikojnë 
kryesisht televizione të produksionit të huaj, por ata gjithashtu shikojnë edhe përmbajtje televizive 
të produksionit vendor. Vetëm produksion vendor ose vetëm produksion të huaj sheh një përqindje 
e vogël.

Ky informacion tregojn se të rinjtë janë kryesisht të orientuar nga interneti si mjet për informim 
dhe komunikim, por edhe për argëtim. Rënia e popullaritetit të televizionit si burimi kryesor i infor-
macionit dhe argëtimit, me gjasë është për shkak të pamundësisë për të siguruar komunikim dhe 
ndërveprim dykahësh, të cilën e ofron interneti. Prandaj, mund të konkludojmë se interneti është 
ylli i ri në botën e mediave dhe burim i pakontestueshëm argëtimi, komunikimi dhe informimi.

Në lidhje me përdorimin e i nternetit si mjet komunikimi, gjatë diskutimeve në grupet e fokusit me 
të rinjtë, në lidhje me kohën e kaluar në rrjetet sociale dhe a e përdorin atë për diskutim dhe bash-
këveprim me njerëzit e tjerë, Bogdani deklaroi: "Unë preferoj që të komunikoj me dikë personalisht, 
sepse nuk kam turp. Nëse mendoj se diçka është e vërtetë, nuk kam asnjë problem ta them këtë. 
Nuk është me rëndësi nëse dikush do të ofendohet ase jo nga qëndrimi im, duhet ta them drejt-
përdrejt atë që kam për ta thënë "kjo dhe kjo dhe nuk më pëlqen dhe fund", ndërsa rrjetet sociale i 
përdori vetëm për argëtim, ndërsa diskutimet dhe debatet i zhvilloj vetëm ballë për ballë”. 

Nisur nga fakti që jo gjithmonë i njohim njerëzit me të cilët do të hynim në diskutim në rrjetet 
sociale, Filipi, student i vitit të parë në Fakultetin Pedagogjik në Shkup, tha: "Me miqtë gjithmonë hyj 
në diskutim, në shtëpi më rrallë, ndërsa me dikë që nuk e njoh fare nuk hyj në diskutim."

P. 37 Mesatarisht, të anketuarit kalojnë rreth 39 orë në javë në internet.
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Marija, sa i përket asaj se si i përdor mediat sociale theksoi: "I përdor mediat sociale, por jo për të 
shkaktuar publikisht konflikte ... diskutoj vetëm në Messenger. Dua të them se kam për qëllim të 
kem “code print” sa më të vogël elektronik. Nuk dua që dikush pas 10 vjetësh të më citojë se çka 
kam shkruar në Facebook ose kudo tjetër ta përdorë atë kundër meje. E di se ueb-faqet mbledhin 
të dhëna për mua, për të se cilat postime më pëlqejnë, dhe në bazë të kësaj më japin reklama. 
Gjithë këtë nuk mund ta kontrolloj plotësisht gjithçka... në fakt, mundem, pjesërisht, por në 
përgjithësi mundohem të lë sa më pak informacione që është e mundur në internet."

Është e qartë tendenca e të rinjve për t’u informuar nga mediat e reja (rrjetet sociale, Youtube, 
portalet në internet). Disa njerëz kanë kujdes dhe kufizohen në komentimin dhe përballjen me 
përdoruesit e tjerë të internetit nga grupi i të anketuarve. Kjo tregon një vetëdije të lartë të 
individëve për mënyrën se si funksionon Interneti dhe për kurthet e kësaj teknologjie të re.

Të rinjtë dëgjojnë radion në lëvizje, gjersa ecin, gjersa janë në autobus ose në ndonjë hapësirë ku 
është lëshuar ndonjë radio stacion. Radioja nuk është media e tyre parësore ose relevante në të 
cilën mbështeten për informim ose argëtim. Fakti që të intervistuarit mesatarisht dëgjojnë vetëm 
4 orë në javë programi të radios, tregon se radioja si medie ka vetëm një rol plotësues, e jo kryesor, 
në bashkëveprimin e tyre me mediat.

Në fund, të anketuarit u pyetën se çfarë duhet të shërbejë si tregues në lidhje me qëndrimin e tyre 
për të menduar në mënyrë kritike.

Kjo pyetje e pazakontë, e cila ka të bëjë me dilemën se a duhet të mendojmë më shumë ose më pak 
në mënyrë kritike, u veçua nga grupi i pyetjeve që kanë të bëjnë me procesin e të menduarit dhe 
mendimit kritik. Drejtpërdrejtë, një pyetje e tillë nuk u parashtrua në bllokun me 19 pohime që 
kishin të bëjnë me të menduarit, por ajo u parashtruar në një formë të thjeshtë "bardh e zi", ku 
qëllimi ishte të fitojmë një nga dy përgjigjet, pa mundësi për të mos e shprehur mendimin. 

P. 38 Mesatarisht, të anketuarit kalojnë rreth 4 orë në javë duke dëgjuar radio.

Më shumë 74.4%

Më pak 25.6%

P. 41 A duhet të mendojmë më shumë ose më pak në 
mënyrë kritike?

Tabela nr. 11



53

Të anketuarve nuk iu ofrua mundësia të zgjedhin një përgjigje tjetër përveç asaj negative ose 
pozitive. Ideja ishte të fitohet një pasqyrë për atë se si të anketuarit e perceptojnë procesin e të 
menduarit kritik. Tre nga katër të rinj mendojnë se duhet të mendohet më shumë në mënyrë kritike.

Në pjesën e intervistave të strukturuara, mësimdhënësve iu parashtrua një pyetje në lidhje 
me çështjen e alfabetizmit mediatik: "Cilat do të ishin metodat më të mira që mund t’i 
përdorin mësimdhënësit për t’i zhvilluar dhe për t’i nxitur shkathtësitë për alfabetizmin 
mediatik/të menduarit kritik?".
Për këtë pyetje u dhanë sugjerimet e mëposhtme:

· Hapja e diskutimit mbi tema ose përmbajtje për të cilat supozohet se janë lexuar nga grupi i 
synuar. Diskutimi do të përqendrohej në mënyrën e marrjes së informacionit dhe si kuptohet ai;
· Zhvillimi i skenareve të bazuar në interpretime të ndryshme të publikimit;
· Zbulimi i argumenteve në përmbajtje dhe vlerësimi i qëndrueshmërisë së tyre;
· Të mendohet si të prezantohet termi medie; kuptimi dhe roli i saj.
· Të nxirret nga pjesëmarrësit një pasqyrë për atë se cilat media i përdorin; 
· Të formulohet një pyetësor përmes të cilit do të zbulohet se sa dinë t’i përdorin mediat (çfarë aftë-
sish kanë për përdorimin e tyre);
· Ushtrime dhe teknika interaktive për (njohjen e tyre): 1. Publikimi i lajmit në medie të shtypur ose 
elektronike kundrejt rrjeteve sociale; 2. Publikimi i tekstit-përmbajtjes në medie të shkruar ose 
elektronike kundrejt rrjeteve sociale; 3. Dallimi i qëndrimit (mendimit) individual kundrejt argu-
mentit në një përmbajtje të caktuar që është publikuar;
· Ushtrime dhe teknika interaktive për (zbatimin e tyre): 1.  Krijimi i lajmeve të rreme dhe të sakta 
nga pjesëmarrësit (zbulimi përmes ushtrimeve); 2. Krijimi (shkrimi) i qëndrimit (opinionit) nga indi-
vidë pa bazë argumentuese mbi një temë të caktuar (zbulimi përmes ushtrimeve);
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Nëse shikojmë më thellë me termin alfabetizëm mediatik, është e qartë se sot ky term nënkupton 
edhe alfabetizëm digjital. Është koha për ta përqafuar alfabetizmin digjital si një seg-
ment/nën-segment të alfabetizmit mediatik, si një fushë tjetër në të cilën duhet t’i zbatojmë vep-
rimet e njëjta të të menduar kritik. Epoka digjitale sjell më shumë sfida dhe kurthe sesa epoka 
analoge, në të cilën një radio-dramë dukej se bënte kërdi në një moment të caktuar.

Në kohën e sotme, të qenit i privuar nga alfabetizmi mediatik dhe digjital është si të mos keni dritë 
të mjaftueshme (ose ajër të pastër). Mund të gjejmë amfiteatro dhe klasa të mbushura plot me 
nxënës/studentë me shkathtësi mediatike, të cilët janë të mësuar të mendojnë në mënyrë lineare, 
ndërsa janë të rrethuar nga teknologjia. Është e rëndësishme që qëllimet e programeve mësi-
more-shkencore të jenë në përputhje me konceptin e rritjes së alfabetizimit digjital dhe mediatik. 
Për t’u arritur kjo, nevojitet një ngritje profesionale dhe trajnim i kuadrit arsimor. Në të njëjtën kohë, 
nevojiten politika moderne, të cilat do të miratohen nga ana e palëve të interesuara relevante.

Ministria e Arsimit dhe Shkencës së bashku me Byronë për Zhvillimin e Arsimit duhet të përgatisë 
një plan për rishikimin e programeve mësimore-shkencore në të gjitha segmentet e arsimit. 
Ndryshimi i metodave dhe qasje që do ta stimulojnë mendimin krijues dhe kritik në kuadër 
të lëndëve të fushave të ndryshme.

Nga analiza e politikave aktuale të BE-së, është e qartë se kompetencat kryesore të përcaktuara 
në një kornizë gjithëpërfshirëse, e përfshijnë drejtpërdrejt mendimin kritik si një parakusht për 
qytetarë aktivë. Nga këtu, mund ta vërejmë lirshëm lidhjen e fortë që ekziston midis aftësisë për të 
ndërtuar qëndrime në mënyrë kritike dhe vlerës së shtuar të këtij aspekti, drejt kultivimit të qytet-
arëve aktivë në vendet evropiane. Ky hulumtim indirekt e analizon aftësinë dhe afinitetet e të rinjve 
për të menduarit si proces, por edhe të menduarit kritik gjatë kontaktit me informacionet dhe 
mediat.

Rekomandim:

Qeveria, përmes institucioneve përkatëse, duhet t’i transpozojë instrumentet ndërkombëtare dhe 
dokumentet evropiane (direktivat) që e përcaktojnë kornizën në të cilën do të ekzistojë alfabetizmi 
mediatik. Transpozimi i drejtë i këtyre instrumenteve në rregullativën  kombëtare (të cilat duhet të 
jenë të kuptueshme për qytetarin) dhe zbatimi i saj është, para së gjithash, detyrë e institucioneve 
shtetërore, të cilat duhet të stimulojnë një proces gjithëpërfshirës për mediat, OJQ-të, familjen dhe 
qytetarin, dhe mbi të gjitha për të rinjtë.

Rekomandim:

Përfundime dhe rekomandime
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Sipas këtij hulumtimi, të rinjtë, kryesisht, e shohin pozitivisht mendimin si një proces mendor dhe 
deklarojnë afinitet për të. 9 nga 10 të anketuar e shohin pozitivisht sfidën për të zgjidhur probleme 
që kërkojnë gjetjen e zgjidhjeve të reja ose mënyrave të reja për t'i zgjidhur problemet. 2/3 e të 
anketuarve janë përgjigjur se janë të gatshëm të merren me zgjidhjen e proceseve ose detyrave që 
përmbajnë një dozë kompleksiteti. Ky është një konstatim që nuk duhet të na lërë indiferentë, 
sepse mostra e të rinjve të përfshirë me këto mjete përbëhet krejtësisht nga studentët. Një e treta 
e studentëve të anketuar thanë se nuk preferojnë të mësojnë mënyra të reja të të menduarit dhe 
se kjo nuk u pëlqen atyre. 

Për pretendimin që ka të bëjë me të menduarit abstrakt, gjysma e të anketuarve thanë se kjo i 
tërheq ata, ndërsa 15% nuk kanë qëndrim të qartë. Për sa i përket motivimit për të menduar, gjegjë-
sisht se a duan të mendojnë më shumë sesa që duhet, gati 20% e të anketuarve thanë se nuk duan 
të mendojnë më shumë se sa që duhet. Pjesa për matjen e qëndrimeve për të menduarit në kuadër 
të anketës tregon se të rinjtë thonë se duan të mendojnë. Nga ana tjetër, vetëm 1% nga 300 të 
anketuarit kanë arritur t'i përgjigjen saktë të katër testeve logjike. Nëse e lidhim këtë me pohimin 
që ka të bëjë me të menduarit në presion, deri diku shihet se 55% e studentëve të anketuar thanë 
se nuk mendojnë më mirë kur ndjehen nën presion. Pastaj, gati 70% e të anketuarve janë pajtuar 
me pohimin se mendojnë më mirë kur janë në shoqërinë e njerëzve inteligjent.

53% e të anketuarve deklaruan se preferojnë të zgjidhin probleme komplekse sesa probleme të 
thjeshta. Të tjerët, rreth 28% thanë se nuk kishin qëndrim të qartë për këtë çështje. 19% u përgjigjën 
se nuk preferojnë të zgjidhin probleme komplekse. Kjo tregon pjesërisht se të rinjtë nuk dinë ose 
nuk duan të mendojnë në mënyrë kritike. Shprehitë e informimit janë zhvendosur drejt mediave të 
reja, ku dominon interneti si mjet për komunikim dhe marrjen e informacioneve. Ky fenomen tregon 
edhe për rënien e motivimit të këtij grupi demografik për t’u informuar përmes formave tradiciona-
le të informimit që dominonin para paraqitjes së internetit.

Gjetjet e hulumtimit tregojnë se ka mangësi në programet mësimore-shkencore që janë në fuqi. 
Intervistat strukturore dhe grupet e fokusit, të cilat kishin për qëllim të ofrojnë pikëpamje mbi 
cilësinë e programeve arsimore në kontekstin e të menduarit kritik si aftësi, identifikuan një rënie 
të cilësisë së këtyre aftësive tek të rinjtë. Në kuadër të arsimit fillor dhe të mesëm, është e 
dukshme nevoja për një reformë gjithëpërfshirëse të mjeteve dhe programeve mësimore-shken-
core, për të cilat nevojitet përgatitja e kuadrit mësimor-shkencor. Vetëm një përqind e të anketu-
arve iu përgjigjën saktë testeve logjike që u parashtruan në anketë. Në numër absolut, këta janë 
vetëm 3 persona nga mostra. Vetëm 2.3% e të anketuarve janë përgjigjur në 3 nga 4 testet logjike. 
96.6% e të anketuarve janë përgjigjur saktësisht në dy ose më pak se dy teste logjike. 
Ky është një konstatim që jep një korelacion të qartë me renditjen e ulët në PISA, që është 
publikuar për Republikën e Maqedonisë së Veriut.
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Një parakusht për zhvillimin e situatës me alfabetizmin mediatik, në çdo segment të mjedisit tonë, 
është bashkëpunimi ndërsektorial në këtë fushë. Në mënyrë që më shumë instanca dhe palë të 
interesuara të punojnë dhe të arrijnë ndonjë rezultat në fushën e kësaj çështje, është e nevojshme 
që së pari të bien dakord për kuptimin dhe diapazonin e termit "alfabetizëm mediatik". 

Byroja për Zhvillimin e Arsimit duhet të përgatisë një plan për rishikimin e programeve 
mësimore-shkencore në të gjitha segmentet e arsimit. Ndryshimi i metodave dhe qasje që 
do ta stimulojnë mendimin krijues dhe kritik në kuadër të lëndëve të fushave të ndryshme.

Alfabetizmi mediatik është i lidhur drejtpërdrejt me aftësinë për të menduar në mënyrë kritike. 
Për alfabetizmin mediatik duhet të ketë hapësirë edhe në politikat e institucioneve arsimore dhe 
në politikat e organit rregullatorit audiovizual. Në nivel evropian, këto probleme janë në fokusin e 
vendeve, të cila me kohë e kanë identifikuar sfidën e mediave të reja dhe shfaqjen e dukurive 
anësore nga digjitalizimi i shpejtë dhe format e lehta të komunikimit.

Rekomandim:

Agjencia për Shërbime Audio dhe Audiovizuale Mediatike duhet të sigurojë buxhet për stimulimin e 
përmbajtjeve, programeve dhe aktiviteteve të cilat do merren drejtpërdrejt me trajtimin e alfabet-
izmit mediatik si prioritet kryesor. Alfabetizmi mediatik është pjesë e strategjisë rregullatore të 
ASHAAM-it 2019/2023. Kjo çështje është e pranishme në aktivitetet dhe aktet e këtij organi rregul-
lator, megjithatë është e rëndësishme të krijohet një mekanizëm financiar që do ta plotësojë Rrje-
tin e Alfabetizmit Mediatik dhe do të sigurojë punë intensive dhe mjete materiale si një nxitje 
shtesë për mediat, punonjësit e mediave dhe organizatat e shoqërisë civile për t'u marrë me këtë 
çështje.

Në Ligjin për SHAAM mungon përkufizimi i termit "alfabetizëm mediatik", në bazë të shembullit të 
përkufizimeve të dhëna për termet dhe formulimet e tjera specifike. Agjencia për Shërbime Audio 
dhe Audiovizuale Mediatike të propozojë plotësimin e tekstit të ligjit me një përkufizim për termin 
"alfabetizëm mediatik"

Si arsye për të dyshuar në vërtetësinë e informacionit që e marrin nga rrjetet sociale, të rinjtë i 
përmendin: Mungesën e detajeve në lidhje me burimin e informacionit, tendencën e autorit të publi-
kimit për të shtrembëruar ose ekzagjeruar, gjë që është e dukshme në publikimet e mëparshme 
dhe plasimin e mendimeve në vend të informacionit faktik.

Matjet e ndryshme të përmendura në fillim të kësaj analize tregojnë se Republika e Maqedonisë së 
Veriut mbetet prapa rrjedhave evropiane në këtë drejtim. Megjithatë, rrota është shpikur. Një kon-
sensus i rëndësishëm është se rrota është zgjidhja e duhur për një udhëtim të gjatë. Me rëndësi 
kyçe është që shoqëria, gjegjësisht shteti, të vendosë se çfarë qytetarë të ardhshëm dëshiron. Që 
një reformë të jetë e suksesshme, është e nevojshme të bazohet në vlera, gjegjësisht të jetë një 
reformë e vlerave. I rëndësishëm është qëndrimi krijues dhe kritik ndaj proceseve dhe mjedisit. Një 
qasje e tillë do të sigurojë vetëm vlerë të shtuar për vendimmarrjen në bazë të informatave nga 
ana e qytetarëve të vetëdijshëm.

Rekomandim:
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Çështja e alfabetizmit mediatik duhet të bëhet prioritet shtetëror. Ngritja e nivelit të alfabetizmit 
mediatik duhet të trajtohet si një qëllim strategjik. Nevojitet reformë gjithëpërfshirëse e pro-
grameve arsimore. Mosha parashkollore është e rëndësishme të përfshihet me këtë reformë, 
përveç arsimit fillor dhe të mesëm. Ministria e Arsimit dhe Shkencës, si autoritet kompetent, duhet 
të iniciojë procedurë për një reformë të tillë. 

Rekomandim:
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