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Çfarë është aftësimi mediatik?

Aftësimi mediatik është procesi i të krijuarit, të kuptuarit dhe të
analizuarit të mesazheve mediatike në mënyrë kritike. Të pasurit e
kësaj kompetence nënkupton që ju jeni imunë ndaj çrregullimeve
informative, lajmeve të rreme apo atyre të sensacionalizuara.

Pse është i rëndësishëm aftësimi mediatik?
Na mëson të zhvillojmë mendimin kritik. Procesi i aftësimit
mediatik nuk ndodh brenda ditës, por duke analizuar media
të ndryshme, me kalimin e kohës ne zhvillojmë aftësinë për të
kuptuar si duhet të veprojmë për të përzgjedhur lajmin, përse
disa informacione përfshihen dhe disa të tjera jo.
Na mëson që jo thjesht ta përpunojmë informacionin që na
jepet, por të jemi të aftë edhe të percaktojmë nëse ky informacion është i besueshëm, apo jo. Gjithashtu, aftësimi mediatik na lejon të identifikojmë edhe teknika të fshehta bindëse
që mund të prodhohen për të na manipuluar për të menduar
në një mënyrë të caktuar apo për të na shitur një produkt.
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Na lejon të identifikojmë rolin e masmedias dhe implikimet
e saj për demokracinë në vendin tonë. Mënyra si trajtohen
informacionet e rreme, përpjekjet për manipulime nëpërmjet
fushatave të mikroshënjestruara dhe dhomat jehuese janë të
gjithë elementë që na lejojnë të kuptojmë cfarë efekti mund
të ketë çrregullimi informativ në një Shqipëri demokratike.
Na mundëson njohjen e perspektivës së autorit dhe kuptimin e qëllimit të shkrimit. Kur lexoni një lajm, ndaluni një
moment për të pyetur veten: çfarë po përpiqet të më përcjellë
autori me këtë shkrim? A po shpalos ai opinionin e tij apo po
më informon? Aftësimi informativ na lejon të zhvillojmë në
mënyrë të pavarur mendimet tona mbi një temë të caktuar,
pa lejuar që të ndikohemi nga opinionet e të tjerëve.
Na lejon të përftojmë kompetencat që na nevojiten për të
qenë qytetarë digjitalë. Në epokën digjitale, kur mbikonsumi i medias është i pashmangshëm, është e rëndësishme
që mjeti më i ri mediatik, rrjetet sociale, të mos shihet si barrierë por si njëurë lidhëse për një qytetari më aktive dhe që nuk
ka frikë t’i japë zë mendimeve të veta.
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Udhëzuesi i aftësimit mediatik

Nëse keni kohë për të lundruar në Internet apo për të parë lajmet,
ju me siguri keni kohë dhe për të gjykuar nëse lajmi që po merrni
është i besueshëm. Për këtë, mjafton të pyesni veten:
Cili është burimi i lajmit? Mund të kenë gabimet e tyre dhe
emrat e mëdhenj mediatikë por të paktën kanalet më të
mëdha mediatike tradicionale në Shqipëri dihen se ku gjenden dhe mund t’i detyroni të mbajnë përgjegjësi për atë që
thonë. Sakaq, portalet e vogla që operojnë thuajse në anonimat total prodhojnë materiale të paverifikuara që jo domosdoshmërisht kanë për qëllim t’ju informojnë. Kjo për shkak se
zhvendosja nga media tradicionale në atë moderne e ka ndryshuar në mënyrë drastike botën e informacionit. Një anketim i
Institutit të Medias vë theksin tek raportimi i shpejtë përkundër
raportimit cilësor. Ky fenomen është lehtësisht i dukshëm për
këdo që ndjek shtypin e ditës dhe mund të lexojë të njëjtin artikull në katër ose pesë portale të ndryshme që mund ta kenë
kopjuar, pa dhënë kurrfarë të drejte për autorësinë e tij. Artikujt telegrafikë një-paragrafësh janë gjithashtu një tjetër shembull: ata shpeshherë i bëjnë jehonë statuseve në Facebook apo
Tëeets të figurave të njohura, pa dhënë kurrfarë konteksti.
Sa cilësor është lajmi? Artikujt që shfaqin prirje të çrregullimit
të informacionit janë lehtësisht të dallueshëm që nga cilësia e
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shkrimit që shpeshherë është e mbushur me gabime për shkak
të eliminimit në masë të redaktorëve dhe korrektorëve. Redaksia tradicionale e lajmeve është zëvendësuar gradualisht nga
ushtria e ekspertëve të mediave sociale të cilët prodhojnë ose
ri-përpunojnë lajme me tituj sensacionalë, me shprehje kyçe si:
nuk keni për ta besuar kurrë…, e pabesueshme, ngjarje e rrallë,
etj. që mund të kategorizohen si clickbaits. Një tjetër simptomë
e çrregullimit të informacionit është dhe mungesa e perspektivës: një lajm cilësor përfshin perspektiva kundërshtare për të
ofruar një qëndrim të balancuar dhe të paanshëm.
A është lajmi aq tronditës sa e keni të vështirë ta besoni?
Atëherë, ndoshta nuk duhet ta besoni. Por njëkohësisht, edhe
nëse hasni një artikull tronditës që ju duket i besueshëm, duhet ta lexoni atë me një sy kritik. Shpeshherë, algoritmi i mediave sociale luan me bindjet tuaja ekzistuese dhe ju bën pre
të konfirmimit të njëanshëm që i referohet tendendës për
të kërkuar, interpretuar apo ndërvepruar me informacionin
në mënyrë që informacioni të mbështesë atë që ne besojmë
tashmë. Mos e lejoni këtë tendencë t’ju ngushtojë perspektivën tuaj ! Një mënyrë e thjeshtë verifikimi është të përdorni
platformat për verifikim të fakteve për të parë nëse lajmi ia
vlen të besohet apo jo. Në Shqipëri, faktoje.al është burimi ku
mund ta bëni këtë gjë lehtësisht.
A përputhet titulli me artikullin? Po fotot e përzgjedhura? Në shumë raste, artikujt që shfaqin prirje të çrregullimit
të informaconit përdorin tituj sensacionalë dhe foto që do ta
tërhiqnin vëmendjen e lexuesit, por që jo domosdosmërisht
lidhen me subjektin e artikullit.
A i referohet lajmi një antagonisti me terma përgjithësues? Referenca të përgjithshme dhe të papërcaktuara, si
“demokratët”, “mbështetësit e Ramës”, “të majtët” nuk duhen
marrë seriozisht. Një artikull serioz e shfaq qartë se kush
shprehet dhe për çfarë.
A ju kërkohet të mbështeteni në një fakt tronditës? Vetëm
togfjalëshi “fakt tronditës” është i mjaftueshëm për t’ju bërë
të kontrolloni vërtetësinë e faktit duke e verifikuar atë me
burime zyrtare apo me burime më tradicionale të lajmit për
të konfirmuar vërtetësinë e tij.
Zgjeroni horizontin tuaj mediatik. Përpos bindjeve tuaja
politike, duhet të qëndroni të informuar edhe nëpërmjet mediave që bien ndesh me qëndrimet tuaja politike, me qëllim
që të kuptoni dhe përspektivën e të tjerëve.
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Fjalorth me terma kyç

Satirë/parodi –
produkt që mbart
potencialin për të
gënjyer, por me
qëllim humorisitik.

Përmbajtje e sajuar –
Një përmbajtje
plotësisht e rreme, që
krijohet për të mashtruar
ose për të dëmtuar.

Përmbajtje
mashtruese –
përmbajtje që
merr pikënisje
nga burime
konkrete, por që
tjetërsohet për
t’u personalizuar.
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Përmbajtje keqorientuese –
shpërndarje informacioni me
qëllim inkuadrimi keqorientues
të një çështjeje apo individi.

Lidhje e rreme – kur
përmbajtja e artikullit
nuk përputhet me titullin,
imazhet apo diciturat.

Kontekst i rremë
– kur përmbajtja e
mirëfilltë shpërndahet me informacion
apo me materiale
vizuale të rreme.

Deepfakes / përmbajtje e
manipuluar – janë video apo
imazhe të cilat janë manipuluar digjitalisht për ta bërë
një person të duket apo të
thotë diçka që ai person nuk
e ka thënë apo e ka bërë.
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Kjo broshurë është prodhuar në kuadrin e projektit “Enabling
critical thinking towards the Albanian media landscape” të
zbatuar nga Tirana Center for Journalism Excellence, në kuadrin
e projektit rajonal “Media për Qytetarët - Qytetarët për Median:
Zhvillimi i aftësive dhe kapaciteteve të organizatave të shoqërisë
civile për të përmirësuar Edukimin mbi Median dhe Informacionin në Ballkanin Perëndimor,” të zbatuar me mbështetjen
financiare të Bashkimit Europian.
Kjo broshurë u prodhua me mbështetjen financiare të Bashkimit Europian. Përmbajtja e saj është përgjegjësia e vetme e TCJE
dhe në asnjë rrethanë nuk mund të konsiderohet se reflekton
pozicionin e Bashkimit Europian.
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