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DEKLARATË STATUORE  

  

Deklaroj nën përgjegjësinë time personale se ky disertacion është shkruar prej meje dhe nuk 

është prezantuar asnjëherë përpara një komisioni apo institucioni tjetër për vlerësim. Ky 

material, asnjëherë, nuk është botuar i tëri, ndërkohë që pjesë të veçanta të tij, janë botuar në 

artikuj apo konferenca, nën emrin tim. Punimi nuk përmban material të shkruar nga ndonjë 

person tjetër, përveç rasteve të cituara dhe referuara në brendi të tij.  
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CITIME 

 

 

Teknologjitë janë sisteme dhe makineri që ne i përdorim për t’i bërë gjërat mirë.  

(Green, 1994). 

 

Avancimet në teknologjinë e komunikimit kanë rritur pafund pasojat në jetën sociale, kulturore, 

ekonomike dhe politike, duke përcaktuar mënyrat në çfarë informacioni është përpunuar, 

transferuar dhe shprehur kreativiteti. Megjithëse teknologjia ka pasur gjithmonë një ndikim  

transformues në hapjen e shoqërisë, interesat e tanishme në teknologjinë e informacionit, në 

krijimin dhe avancimin e saj, në zhvillimin dhe teorinë, duket si interesa të paimagjinuara më 

përpara.  

(Barr, 2000:21). 
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ABSTRAKT 

 

Interneti ky "oqean i pafund" informacionesh dhe komunikimi, të krijon mundësinë e marrjes së 

informacionit, njohurive, lundimit pa fund, shikimit të pamjeve, fotografive apo edhe filmimeve 

të çdo skaji të globit. Informacioni në të është nga të gjitha llojet dhe për të gjithë naviguesit 

(vizitorët) e tij, pa asnjë dallim moshe, gjinie, niveli social apo arsimi.  

Natyrisht që ekzistojnë në internet me qindra e mijëra faqe, site apo dhe kanale të dobishme që 

mundësojnë shtimin e njohurive personale, profesionale e intelektuale, por ekzistojnë gjithashtu 

edhe qindra e mijëra faqe, site apo kanale të tjera, të cilat jo vetëm që janë të dëmshme por 

ngandonjëherë janë edhe të rrezikshme për konsumatorët e internetit, kur informacioni është i 

pakontrollueshëm dhe pa kriter. Të rrezikshme pasi, mund të dëmtojnë shëndetin mendor të 

përdoruesit, komunikimin e tij me botën reale deri në dëmtim të personalitetit të tij.  

Për ndikimin e internetit mbi fëmijët, nuk egziston ndonjë marrëveshje totale mes ekspertëve. 

Dikush e zhvlerëson e dikush tjetër e quan të parëndësishme, por përgjithësisht mbizotërojnë 

gjykime negative mbi përdorimin e tij, e veçanërisht të ekranit të vogël të kompjuterit. Interneti 

të bën të jesh i huaj ndaj mjedisit lokal, mund të komprometojë unitetin e jetës familjare, i bën të 

pasigurt kufijtë mes realitetit dhe prodhimit fantastik, kufizon seriozisht lojërat spontane, 

favorizon qëndrimin pasiv, frenon zhvillimin e aftësisë së përqendrimit dhe këmbënguljes, 

shpesh propozon modele të diskutueshme të sjelljes, është një nga shkaqet kryesore të varfërisë 

gjuhësore për të cilën mësuesit e gjuhës ankohen me të drejtë. 

Të gjithë jemi dëshmitarë se sa të aftë janë fëmijët tanë për të përdorur lojrat elektronike, 

telefonat celularë nga më të sofistikuarit, kompjuterat dhe paisje të tjera elektronike. Por akoma 

më të aftë janë ata që prodhojnë  programe, lojra për fëmijë, e reklama apo produkte, të cilat 

shtojnë kuriozitetin dhe vullnetin e fëmijëve për t‟i njohur e përdorur ato më tej. Këto të reja 

teknologjike, natyrisht, që kanë një kosto për familjet tona, kosto këto që shpesh herë nuk janë 

vetëm ekonomike. Me të rejat që sjell çdo ditë e më shumë teknologjia dhe përdorimi i internetit, 

edhe fëmijët duhen mësuar se si dhe sa duhet ta përdorin internetin, duhen kontrolluar në një farë 

mënyre dhe duhet komunikuar me ta për rreziqet. Të mos gënjehemi nga e reja dhe e bukura që 

sjell komunikimi on-line dhe njohjet pa kufi që mund të bëjmë nëpërmjet rrjetit.  
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Prandaj është më e udhës që, për t‟i ruajtur fëmijët nga interneti i tepruar, ashtu si edhe shumë 

ekspertë  këshillojnë, duhet të bisedojmë me fëmijët që edhe ata vetë të krijojnë vetëdijen për 

rrezikun e lundrimit dhe komunikimit pa kufi e të pakontrolluar në internet, ti mësojmë ata se 

alternativa  tjetër më e mirë  për të mësuar e shtuar dituritë e tyre, për vet moshën që kanë, është 

ende libri. Është pikërisht ky, qëllimi i këtij vrojtimi pra identifikimi i varësisë që kanë fëmijët 

në përgjithësi nga interneti dhe në veçanti tek nxënësit e shkollave 9 vjeçare publike dhe private. 

Studimi gjithashtu synon të identifikojë edhe disa nga problemet më të mprehta që lidhen direkt 

ose indirekt me përdorimin e internetit nga fëmijët e këtyre moshave dhe masat që mund të 

merren nga prindërit apo nga institucionet arsimore për parandalimin e fenomeve që ndikojnë në 

edukimin e fëmijëve, në rezultatet e tyre në shkollë por edhe në mirërritjen e tyre si e ardhmja e 

shoqërisë tonë. 

 

Fjalë kyçe: Fëmijë, internet, web-site, informacion, komunikim, teknologji, etj 
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Tiranës. 
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PASQYRA E LËNDËS: 

 

Kapitulli i parë bën një përmbledhje të fakteve kryesore të përdorimit të internetit në përgjithësi 

nga ne të gjithë si një mjet tashmë i dobishëm dhe i pandashëm i aktivitetit tonë social, dhe në 

veçanti lidhjen e fëmijëve me të. Shtimin e interesit të përdorimit të internetit nga fëmijët dhe 

kryesisht nga fëmijët e shkollave 9-vjeçare si dhe pasojat e përdorimit të tepërt të tij tek 

personaliteti dhe edukimi i tyre. Gjithashtu ky kapitull pasqyron qartë qëllimin dhe rezultatet e 

pritëshme të tij duke dhënë një përshkrim edhe të mënyrës dhe instumentave për arritjen e tij. 

Duke ditur që interneti dhe teknologjia e informacionit në përgjithësi në Shqipëri janë zhvilluar 

vetëm këto vitet e fundit në këtë kapitull janë trajtuar edhe kufizimet e këtij studimi. 

 

Kapitulli i dytë pasqyron më gjerësisht pikërisht lidhjen midis internetit, familjes dhe fëmijëve, 

duke trajtuar pasojat e përdorimit të tepruar të internetit apo lundrimin në faqe të 

papërshtatëshme që sjellin pasoja dhe deformime në personalitetit e tyre. Një rubrikë të veçantë 

zë edhe varësia nga interneti e trajtuar kjo jo vetëm me shembuj dhe studime nga vendi por edhe 

me eksperinca nga vende të ndryshme nga bota. Një çështje tjetër e trajtuar në këtë kapitull është 

edhe sfida e shoqërisë, familjes por edhe e institucioneve arsimore për shmangien e dëmeve që 

sjell keqpërdorimi i internetit.  

 

Kapitulli i tretë trajton metodologjinë e kryerjes së këtij studimi. Studimi përbëhet nga literatura 

parësore dhe ajo dytësore. Literatura kryesore mbështetet kryesisht tek analiza e pyetësorit 

nëpërmjet gjetjeve të tij duke i ballafaquar ato me literaturën e studiuar lidhur me këtë temë. 

Gjithashtu shpjegohen mënyra dhe instrumentat e grumbullimit dhe analizimit të të dhënave të 

mara nga pyetësori. 

 

Kapitulli i katërt pasqyron të gjitha rezultatet e gjetjeve kryesore të analizës të cilat tregojnë 

lidhjen mes variblave kryesorë, mardhënien dhe varësinë nga njëra-tjetra. Të gjitha këto rezultate 

janë paraqitur në formë tabele apo grafiku në mënyrë që të jenë plotësisht të lexueshme nga 

përdoruesit e saj. 
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Kapitulli i pestë fokusohet tek përfundimet dhe rekomandimet kryesore të këtij studimi lidhur 

me përdorimin e pakontrolluar të internetit nga fëmijët si dhe sugjerimet për studime të tjera të 

ngjashme me të. 

 

Kapitulli i gjashtë ka në përbërje të tij informacionin plotëseues të këtij studimi duke filluar me 

tabelat më të detajuara që tregojnë varësinë e variablave të shqyrtuar.  

 

Kapitulli i shtatë ka në përbërje të tij pyetësorin që u përdor në vrojtim, biblografinë përkatëse 

mbi të cilën u mbështet ky studim si dhe curriculum vitae. 
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KAPITULLI I 

 

1.1 Hyrje 

Tashmë në jetën tonë të përditshme, nëpër klasa, në shkolla, në institucione, në media, në 

ambiente publike e private apo edhe në familje, termi “Internet”, për nga sasia e përdorimit si 

fjalë, zë një vend aq të rëndësishëm, saqë  për të rinj apo profesionistë përbën pa dyshim “bukën 

e përditshme” të komunikimit dhe bisedave ndërmjet tyre.  

“Internet” është një fjalë e përbërë që vjen tek ne nga gjuha angleze si kombinim i dy fjalëve; 

“Inter”(ndër) që është shkurtim i fjalës “International” (ndërkombëtar), si dhe “net” që do të 

thotë “rrjet”. Pra e përkthyer në gjuhën shqipe ka kuptimin “Rrjet Ndërkombëtar”. Interneti 

(rrjeti ndërkombëtar i komunikimit) mundëson shkëmbim informacioni dhe komunikimi nga një 

kompjuter në tjetrin (pra nga një person në tjetrin) me një shpejtësi të habitshme (në pak 

sekonda), në çdo skaj të botës. 

Kompjuteri, i cili mundëson internetin, pra shkëmbimin e këtyre informatave, mund të 

konsiderohet pa dyshim si kutia më e shpejtë postare që njeriu mund të përdorë. Ideja e 

internetit, natyrisht, është e vjetër, por zbatimi praktik i komunikimit nëpërmjet tij përdorej 

vetëm për qëllime ushtarake dhe zanafillën e ka nga vitet 1960. Në vitin 1975  nisi realizimi i një 

rrjeti tjetër për shkëmbimin e informacioneve midis universiteteve, shkencëtarëve dhe studiuesve 

të vendeve më të zhvilluara perëndimore, derisa në fund të vitit 1994 

[http://it.wikipedia.org/wiki/Internet#Nascita_del_world_wide_web_.281991.29] u themelua 

rrjeti “Web” (pëlhurë apo rrjetë merimange), ku për herë të parë u mundësua për të gjithë, 

komunikimi On-Line që në ditët tona njihet si “Internet”.  

 

1.2 Identifikimi i problemit 

 

1.2.1 Aksesi i pakufizuar i përdorimit të internetit nga ana e fëmijëve 

Interneti ky “oqean i pafund” informacionesh dhe komunikimi, të krijon mundësinë e marrjes së 

njohurive, lundimit pa fund, shikimit të pamjeve, fotografive apo edhe filmimeve të çdo skaji të 

http://it.wikipedia.org/wiki/Internet#Nascita_del_world_wide_web_.281991.29
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globit. Informacioni në të është nga të gjitha llojet dhe për të gjithë naviguesit (vizitorët) e tij, pa 

asnjë dallim moshe, gjinie, niveli social apo arsimi.  

Natyrisht që ekzistojnë në internet me qindra e mijëra faqe, site apo dhe kanale të dobishme që 

mundësojnë shtimin e njohurive personale, profesionale e intelektuale, por ekzistojnë gjithashtu 

edhe qindra e mijëra faqe apo kanale të tjera, të cilat jo vetëm që janë të dëmshme por 

ngandonjëherë janë edhe të rrezikshme për konsumatorët e internetit, kur informacioni është i 

pakontrollueshëm dhe pa kriter. Të rrezikshme pasi, mund të dëmtojnë shëndetin mendor të 

përdoruesit, komunikimin e tij me botën reale deri në dëmtim të personalitetit të tij.  

Mjaft të kujtojmë se shikimi i disa videove në disa web-site të vendeve arabe, ku ekzekutojnë 

pengje, civilë, ushtarakë të kapur rob në konfliktet lokale, apo të tjera si këto mund të rezultojë 

tejet i dëmshëm për vizituesin. Ndodh që lundrimi pa kriter (kur një person vihet përpara 

kompjuterit dhe viziton faqe interneti pa kërkuar diçka specifike) bën që shpesh herë inter-

koneksioni që përshkon informacionet të hedh nga njëra “degë në tjetrën” pra, udhëheq interneti 

personin dhe jo e kundërta. Për mos të përmendur këtu faktin që shumë faqe interneti janë bërë 

enkas nga “mjeshtra” të shitjes së reklamave apo të gjërave që ata vetë duan që vizituesit të 

shohin. 

Fëmijët si shtresa më e ndjeshme e shoqërisë për shkak edhe të vet moshës së tyre, më lehtë se 

çdokush tjetër mund të bien viktimë e internetit, djem apo vajza qofshin. Rreziqet më të mëdha 

që përmban interneti për fëmijët janë pa dyshim aksesi në lorja (video-game) të dhunshme, 

mundësia e të shikuarit fotot e filmimeve jo të përshtatshme për moshën, si dhe ajo e përdorimit 

të një fjalori jo qytetar, gjëra që normalisht gjenden pa kufi në faqet e internetit me përmbajtje 

pornografike.  

 

1.2.2 Shtimi i interesit të fëmijëve në përdorimin e internetit 

Shumë prindër kanë blerë kompjuterë si për interesin e tyre personal ashtu edhe për fëmijët 

madje në shumë raste kanë instaluar edhe internetin për ta përdorur vetë personalisht apo duke 

menduar se ky është edhe një ndihmë më shumë për fëmijët e tyre. Kjo është e kuptueshme për 

të gjitha ato arsye që u përmendën më lart dhe po aq e rëndësishme për tu zbatuar konkretisht 
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pasi kompjuteri tani konsiderohet dhe padyshim është një mjet i domosdoshëm dhe bashkëkohor 

që u shërben padyshim edhe fëmijëve, qoftë për detyrat e tyre shkollore, qoftë edhe për t`u 

përgatitur për të ardhmen e tyre profesionale që gjithmonë e më shumë synon të bëhet digjitale.  

Shtimi i interesit të internetit nga ana e të rinjve, nga ana tjetër, ka bërë që të lindin pothuaj kudo 

një sërë biznesesh të vogla, të quajtura ndryshe “Internet Caffe” në të cilat aksesi i fëmijëve 

është pothuaj i palimitur dhe i pakontrolluar. Në këto vende fëmijët kanë mundësi të luajnë ashtu 

si edhe të vizitojnë site të ndryshme e rrjedhimisht  të shohin, qoftë edhe pa qëllim materiale të 

dhunshme apo pornografike. Shikimi i pamjeve të tilla nga ana e fëmijëve, në ndonjë rast bëhet 

nga kurioziteti apo edhe pse në shtëpi druhen se i “zbulojnë” prindërit.  

Gjithsesi psikologët, në shumë artikuj që hasen si në revista të psikologjisë, ashtu edhe në 

median e shkruar, këshillojnë se fëmijët parashkollor, ata të shkollës fillore, si dhe komplet cikli 

shkollor i detyruar,  për sa i përket internetit është mirë të luajnë dhe navigojnë në kompjuter 

vetëm nën mbikëqyrjen e një adulti, pra të prindërit, mësuesit apo kujdestarit.  

Në shkolla ka ndodhur që fëmijë të dhënë shumë pas internetit dhe video-game
-ve

 për shkak të 

asaj që shohin kanë sjellje agresive ndaj shokëve, janë të prirur ta përdorin dhunën për më të 

voglën arsye duke imituar kështu “lojën” në kompjuter. 

Të gjithë jemi dëshmitarë se sa të aftë janë fëmijët tanë për të përdorur lojrat elektronike, 

telefonat celularë nga më të sofistikuarit, kompjuterat dhe paisje të tjera elektronike. Por akoma 

më të aftë janë ata që prodhojnë  programe, lojra për fëmijë, e reklama apo produkte, të cilat 

shtojnë kuriozitetin dhe vullnetin e fëmijëve për t‟i njohur e përdorur ato më tej. Këto të reja 

teknologjike, natyrisht, që kanë një kosto për familjet tona, kosto këto që shpesh herë nuk janë 

vetëm ekonomike. Me të rejat që sjell çdo ditë e më shumë teknologjia dhe përdorimi i internetit, 

edhe fëmijët duhen mësuar se si dhe sa duhet ta përdorin internetin, duhen kontrolluar në një farë 

mënyre dhe duhet komunikuar me ta për rreziqet. Të mos gënjehemi nga e reja dhe e bukura që 

sjell komunikimi on-line dhe njohjet pa kufi që mund të bëjmë nëpërmjet rrjetit.  
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1.2.3 Përdorimi i tepërt i internetit, pasojat tek personaliteti i fëmijëve.  

 

Kujdesi dhe komunikimi me fëmijët duhet edhe në përdorimin e faqeve të internetit që 

reklamohen si arritje të mëdha, si mund të jetë “Facebook”-u i ditëve të sotme. Moskujdesi dhe 

mosnjohja e kritereve të përdorimit të këtyre programeve nga fëmijët mund të sjellë pasoja të 

pakëndëshme për ta, pasi në rrjet ka edhe shumë “mashtrues” që së pari dëshirojnë ta njohin 

fëmijën përmes internetit (kur ky i fundit ka një adresë e-mail ose është i regjistruar në 

Facebook), sillen e komunikojnë si të ishin me të vërtetë moshatarë, e më vonë arrijnë të 

depërtojnë në sekretet e fëmijës derisa të marrin takim me të jashtë shtëpisë. Normalisht që 

emocioni për këtë “njohje të re” nga ana e fëmijës bën që ky i fundit ndonjëherë të mos u tregoj 

prindërve dhe pasojat mund të jenë të pakorrigjueshme. Ç‟rregullimet e karakterit, pagjumësia 

apo dhimbjet e syve e të kokës, zakonisht janë më të përhapura tek fëmijët që frekuentojnë 

internetin pa kufi.  

Nuk mund të lihen pa renditur edhe rreziqet e forta dhe intensive, që vijnë si pasojë e 

komunikimit virtual, siç janë imazhet e dhunshme, apo edhe pornografike, fjalët e pahijshme dhe 

të papërshtatshme për moshën minore, që mund të traumatizojnë një fëmijë, duke e lënduar 

thellë në psikikë. Ky fakt është i provuar në shumë familje, të cilat shumë herë nuk arrijnë ta 

kuptojnë plagën shpirtërore që ka marrë fëmija, pasi kjo lloj plage, jo gjithmonë, mund të shihet. 

Një raport britanik [www.Shqiptarja.com (print) 25.04.2013] vë në dukje rreziqet e reja dhe të 

vjetra për të vegjëlit si dhe rreziqet emergjente që shkaktohen nga kompjuteri. Vetëm një nga 

nëntë fëmijë, në mesin e 520 mijë fëmijëve të keqtrajtuar apo të ofenduar në Britaninë e Madhe 

gjatë kohës së qëndrimit në shtëpi, ndihmohet dhe ruhet nga autoritet përkatëse. 

Dhuna fizike dhe psikologjike mbi fëmijët, është një shqetësim global, por një studim i fundit i 

kryer në Angli tregon se si rreziqet që u kanosen të vegjëlve, tashmë po vijnë nga drejtime 

krejtësisht të ndryshme nga ata të mëparshmet. Madje, nëse nuk jemi të përgatitur përballë kësaj 

epoke të ndryshimeve të mëdha, mund të jetë më e rrezikshme të luajë me telefonin brënda në 

shtëpi se sa të shkojë vetëm tek parku i lodrave.  

Së fundmi nga një vëzhgim i kujdesshëm i mënyrës se si janë ndërtuar lojrat on line ose të 

ashtuquajturat video-game, kuptohet qartë se prodhuesit e lojërave, e veçanërisht pronarët e 
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“Internet Caffe”-ve, për vetë faktin e interesit për fitime më të mëdha në biznesin e tyre,  e 

konsiderojnë të lejueshme çdo lloj metode vetëm e vetëm që t‟i tërheqin fëmijët drejt lojrave e 

kompjuterëve, por vetë ata nuk mbajnë as edhe një përgjegjësi se ç`bëjnë fëmijët kur përdorojnë 

këto kompjutera.  

 

1.2.4 Komunikimin virtual, rrezik i largimit nga realiteti. 

Rreziku i keqpërdorimit të internetit, në komunikimin virtual me të panjohurit, në përdorimin e 

përditshëm të tij, bëhet  rreziku më i keq, dhe për më tepër, bëhet rrezik, brenda mureve të 

shtëpisë. Ndërkohë që vite më parë në fëmijëritë tona, prindërit na porosisnin, dhe ky është një 

fakt tradicional dhe i njohur në vendin tonë, të ishim të kujdesshëm dhe të ruheshim nga dhuratat 

dhe bisedat e gjata me të panjohurit, sot rreziku nuk shpërndan më karamele dhe as rrëmben më 

fëmijë, por i kap në internet,  në chat apo në smartphone, duke u shtirur si një bashkëmoshatar 

tjetër, që ka të njëjtat probleme, apo të ngjashme si të fëmijës, që bie pre e këtij bashkëbisedimi. 

Konstatime të kësaj natyre janë hasur në median shqiptare, ku kronika, edhe ajo e zezë në ndonjë 

rast, ka treguar që fëmijë apo adoleshentë kanë rënë pre e takimeve me të rritur, të cilat i kishin 

lënë nëpërmjet rrjetit, në vend të bashkëmoshatarit të shtirur në chat. 

Rreziku tjetër që njëherë e një kohë i priste fëmijët jashtë derës së shkollës, i famshmi “bul”  që 

ndonjëherë i kapte edhe me shkelma, nuk ka më nevojë të veprojë më në mënyrën e vjetër, por e 

sulmon fëmijën përmes internetit. Përsëri duke ju referuar kronikës shqiptare apo evropiane të 

këtyre viteve të fundit, vjedhja e imazheve dhe fotografive të profileve të fëmijëve dhe 

adoloeshentëve, dhe përdorimi i tyre nga të panjohur, për qëllime poshtërimi, diskriminimi apo 

edhe shantazhimi përkundrejt personave të vjedhur, ka sjellë pasoja të paparashikuara nga fëmija 

në momentin e hapjes së një profili Facebook
-u

. 

Si pasojë e kësaj, vazhdimi i komunikimit, në të shumtën e rasteve i paditur nga prindërit apo 

shokët, midis të miturit dhe keqbërësit në anën tjerët, e fut fëmijën në një botë shumë të panjohur 

dhe madje shumë të rrezikshme, ashtu edhe siç kanë treguar episodet tragjike të vetëvrasjes së 

disa të miturve, të cilët pasi janë dhunuar nëpërmjet internetit dhe botës virtuale të Facebook
-ut

, 
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janë prekur direkt në privatësinë e tyre dhe dinjitetin në një moshë që është shumë e brishtë dhe 

vulnerabël.  

 

1.3 Qëllimi dhe pyetjet kërkimore të këtij studimi 

 

Qëllimi kryesor i këtij studimi është të evidentojë nëse ka një varësi nga interneti të fëmijëve, në 

kontekstin aktual të një qyteti, në rastin konkret qytetit të Tiranës, ku mundësitë e përdorimit dhe 

aksesi i internetit, janë mjaft të avancuara, si në ambjetet  shtëpiake, shkolla, qendra tregëtare, 

qendra argëtimi, ashtu edhe në qendrat e liçensuara për përdorim të gjerë të tij, ose të 

ashtuquajturat “Internet Caffe”.  

Synim tjetër i këtij studimi, i dytë për nga renditja por jo nga rëndësia, është edhe evidentimi i 

ndikimit të internetit në përparimin arsimor të fëmijëve. Nuk ka asnjë dyshim se në internet ka 

lojëra e materiale të dobishme të cilat zhvillojnë inteligjencën e fëmijëve nëse ato shfrytëzohen 

me rregull dhe orar të caktuar. Mirëpo, nëse fëmijët përdorin internetin pa kontroll në lojërat 

kompjuterike të “Internet Caffe”-ve, ka më shumë mundësi që ai (interneti) ta dëmtojë 

inteligjencën se sa ta zhvillojë atë.  

Në vijim dhe në përmbushje të qëllimeve të këtij punimi, pyetjet kërkimore kryesore të cilave 

përpiqet t‟u japë përgjigje ky studim janë: 

 A krijojnë fëmijët varësi nga interneti, dhe deri në çfarë mase?; 

 A ndikon përdorimi i tëpërt i internetit në përparimin e tyre arsimor? 

Pyetjet e tjera kërkimore janë: 

 A ndikon gjinia tek varësia e tij nga interneti?; 

 A ndikon mosha e adoleshentëve tek varësia nga interneti?; 

 Cila është marrëdhënia mes nivelit të arsimimit të prindërve  të adoleshentëve dhe 

varësisë nga interneti të adoleshentëve; 

 Të evidentojë konceptimet e adoleshentëvë lidhur me rreziqet e internetit; 

 Të evidentojë aktivitetet kryesore që ndërmarrin adoleshentët gjatë përdorimit të 

internetit. 
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Fëmijët si shtresa më e ndjeshme e shoqërisë për shkak edhe të vet moshës së tyre, më lehtë se 

çdokush tjetër mund të bien viktimë e internetit, djem apo vajza qofshin. Rreziqet më të mëdha 

që përmban interneti për fëmijët janë pa dyshim aksesi në lorja (video-game) të dhunshme, 

mundësia e të shikuarit fotot e filmimeve jo të përshtatshme për moshën, si dhe ajo e përdorimit 

të një fjalori jo qytetar, gjëra që normalisht gjenden pa kufi në faqet e internetit me përmbajtje 

pornografike.  

Prandaj është më e udhës që, për t‟i ruajtur fëmijët nga interneti i tepruar apo “Internet-Caffe”-

ja, ashtu si edhe shumë ekspertë  këshillojnë, duhet të bisedojmë me fëmijët që edhe ata vetë të 

krijojnë vetëdijen për rrezikun e navigimit dhe komunikimit pa kufi e të pakontrolluar në 

internet, ti mësojmë ata se alternativa  tjetër më e mirë  për të mësuar e shtuar dituritë e tyre, për 

vet moshën që kanë, është akoma libri.  

 

1.4 Cilat janë rezultatet e pritshme nga studimi. 

 

Rezultatet që priten nga ky studim lidhen ngushtë me evidentimin ose zbulimin e varësisë nga 

interneti të fëmijëve, si pasojë e përdorimit të tepruar, të pakontrolluar nga të rriturit, dhe aksesit 

të palimituar të lundrimit në internet, si dhe evidentimin e problemeve kryesore që lidhen 

drejtpërdrejt me ndikimin që ka përdorimi i internetit nga fëmijët, ku vlen për të saktësuar se 

janë konsideruar të tillë në këtë studim nxënësit e shkollave 9 vjeçare, nga mosha 9 deri në 14 

vjeç. 

Ashtu siç është përmendur edhe më sipër, nuk vihet aspak në dyshim dobishmëria dhe rëndësia 

që ka interneti në zhvillimin edukativ, kulturor e arsimor, pasi në internet përveçse 

informacioneve ka edhe lojëra e materiale të dobishme të cilat zhvillojnë inteligjencën e 

fëmijëve. 

Rezultatet e pritshme i detyrohen më së shumti, përdorimit pa kriter, me orë të zgjatura të 

internetit dhe pa kontroll nga të rriturit, duke zbuluar pasojat që sjell përdorimi i tij dhe së fundi 

por jo më pak i rëndësishëm rekomandimet kryesore lidhur me masat që duhen marrë për 

shmangien e këtyre problemeve nga institucionet arsimore, familja dhe shoqëria në përgjithësi. 
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Në analizat e ndërmjetme që janë bërë në këtë studim, ku sipas pyetësorit fëmijët janë pyetur 

edhe për arsimimin e  prindërve të tyre, pritet që prindërit me arsim të lartë, të kenë një ndikim 

më të lartë tek fëmijët e tyre, përsa i përket kohëzgjatjes së qëndrimit në internet, rregullimit të 

orareve, si dhe paralajmërimin për rreziqet e mundshme, gjatë lundrimit në faqe të ndryshme të 

internetit. 

Gjthashtu pritshmëritë që lidhen me ecurinë arsimore, gjatë përdorimit të palimituar dhe pa 

kontrolluar të internetit, të ndikojnë negativisht në rezuatatet mësimore. Presupozohet që sa më 

shumë të rrijë famija përpara kompjuterit, në navigim të lirë në rrjet, në rrjete sociale, apo edhe 

në viedeo-game, aq më e lartë do të jetë mundësia që ky fëmijë të ketë rënie në rezultatet 

mësimore, pa llogaritur këtu faktin e ekspozimit ndaj rreziqeve të kounikimit në chat-e me 

persona të rritur dhe të panjohur. 

Këto dhe pritshmëri të tjera përbëjnë thelbin e qëllimeve kryesore të këtij studimi, studim i cili 

nisi nga një vëzhgim i kujdesshëm mbi fenomenin e ri të përhapjes së internetit, si në rrugë 

kabllore, ashtu edhe nëpërmjet valëve, që shpesh i gjen falas, në çdo kafene, bar, apo edhe 

mjedise argëtuese për të rinj.   

 

1.5. Kufizimet e studimit  

 
Është fakt që në Shqipëri, kompanitë shpërndarëse të internetit, nuk e mbulojnë tërësisht 

territorin shqiptar, dhe shpërndarja e internetit nga qyteti në qytet, është i ndryshëm, si në 

sipërfaqe, ashtu edhe në dendësi. Meqenëse ky studim u krye vetëm në qytetin e Tiranës, ku 

normalisht, mbulimi me internet, sasia e “internet-cafe”ve, ofrimi i internetit nëpërmjet valëve 

në qendra argëtimi, tregëtare dhe arsimore, apo numri i familjeve që kanë përdorimin e rrjetit në 

shtëpitë e tyre, mendohet të jetë kufizimi i parë i këtij studimi.  

Kufizim tjetër i këtij studimi është edhe numri i fëmijëve, apo i nxënësve që studionin në shkolla 

private ishte më u ulët krahasuar me shkollat publike, pavarësisht faktit të raportit të tyre. 

Gjithsesi konsiderohet edhe fakti që vërtetësia e përgjigjeve, ndonjëherë mund të ketë qenë e 

influencuar, duke marrë parasysh se plotësimi i pyetësorëve, në shumë raste u bë edhe në grupe 
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fëmijësh, në qëndrat e “internet cafe”-ve, në oborret e shkollave, në ndonjë klasë, apo edhe në 

ambjente familjarë, dhe kjo natyrshëm sjell ndikim nga njëri-tjetri. 

Shpejtësia me të cilën ecën mbulimi i zonave të ndryshme periferike të Tiranës, me linjë 

interneti, shtimi i aparaturave teknologjike, i-phone, i-pod, komputer laptop, dhe android, me 

çmime të përballueshme nga pothuaj të gjithë, bën të mundur ndyshimin e shumë të dhënave, si 

rezultat i përgjigjeve ndaj këtij pyetësori, në rast se ky i fundit do të ishte zbatuar sot. 

Njëkohësisht si kufizim tjetër mund të konsiderohet fakti i mungesës së studimeve të mëparshme 

lidhur me këtë temë, kjo sepse në Shqipëri vetëm këto vitet e fundit teknologjia dhe interneti 

kanë pasur më shumë zhvillim.  

 

 

1.6. Organizimi i studimit  

 
Organizimi i këtij studimi u mbështet dhe nuk u shkëput në asnjë rast nga qëllimet kryesore të 

cilat arrihen nëpërmjet këtij vrojtimi me pyetësorë, pra identifikimit të varësisë që kanë fëmijët 

në përgjithësi nga interneti dhe në veçanti tek nxënësit e shkollave 9 vjeçare publike dhe private. 

Identifikimi gjithashtu edhe i disa nga problemeve më të mprehta që lidhen direkt ose indirekt 

me përdorimin e internetit nga fëmijët e këtyre moshave dhe masat që mund të merren nga 

prindërit apo nga institucionet arsimore për parandalimin e fenomeve që ndikojnë së pari në 

edukimin e fëmijëve dhe së dyti në rezultatet e tyre në shkollë.  

Në këtë vrojtim kanë marrë pjesë 1000 të anketuar, të cilët janë përzgjedhur rastësisht në 

ambientet e shkollave publike dhe private si dhe në qëndrat e ndryshme të internetit që 

frekuentohen më së shumti nga fëmijët e këtyre moshave, të vendosura pranë ambienteve të 

shkollave apo pranë ambienteve të tyre të banimit. Të anketuarit (nxënësit) kanë qënë të gjinive 

dhe klasave të ndryshme. Vrojtimi u mendua të kryehet jo vetëm në shkollat publike por edhe në 

shkollat private me një shtrirje në rrethin e Tiranës, për arsye të numrit më të madh të nxënësve 

në këtë rreth por edhe të shpërndarjes më të madhe të qëndrave të internetit krahasuar me zonat e 

tjera.  

Pyetësori përbëhet nga tre pjesë:  
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 Pjesa e parë, e cila përmban informacion të përgjithshëm demografik për të intervistuarin 

si gjinia, mosha, vendbanimi dhe lloji i shkollës në të cilin ata mësojnë publike apo 

private.  

 Pjesa e dytë na jep informacion kryesisht për lidhjen e tyre me internetin, për kohën që 

këta nxënës harxhojnë në intrenet, qëllimin e përdorimit të internetit, mjedisin që ata 

përdorin për të naviguar në internet etj, kohën që ata e përdorin internetin etj.  

 Ndërsa pyetjet e hartuara në pjesën e tretë kanë të bëjnë me ndikimin që ka përdorimi i 

internetit në rezultatet e tyre në shkollë  

 

Metodologjia e përdorur në këtë punim është në funksion të realizimit të qëllimeve të tij, dhe ajo 

kombinon të dhënat primare me ato sekondare. Të dhënat sekondare janë rezultat i rishikimit të 

një literature të gjerë dhe bashkëkohore mbi varësinë dhe rolin që ka përdorimi i internetit tek 

fëmijët, cilët janë faktorët kryesorë, sa ndikon konsumi i internetit tek rezultatet e këtyre 

fëmijëve në shkollë por edhe në edukimin e përgjithshëm të tyre, si dhe rreziqet kryesore që 

lidhen drejtpërdrejt me internetin. Kjo literaturë është siguruar nga kërkimet e ndryshme 

elektronike të disa universiteteve dhe organizatave të ndryshme që e kanë trajtuar këtë fenomen, 

si dhe nga një sërë burimesh të tjera duke shërbyer për të plotësuar pjesën teorike të punimit.  

 

Kërkimi primar është mbështetur në analizën e të dhënave të mbledhura nëpëmjet pyetsorëve të 

shpërndarë tek nxënësit e shkollave 9 vjeçare. Punimi ka testuar lidhjet ndërmjet variablave të 

modelit konceptual të marra në studim dhe t‟i japë përgjigje pyetjeve të mëposhtme kërkimore: 

 A krijojnë fëmijët varësi nga interneti?; 

 A ndikon përdorimi i tëpërt i internetit në përparimin e tyre arsimor?; 

 A ndikon gjinia tek varësia e tij nga interneti?; 

 A ndikon mosha e adoleshentëve tek varësia nga interneti?; 

 Përcaktimi i marrëdhënies mes nivelit të arsimimit të prindërve  të adoleshentëve dhe 

varësisë nga interneti të adoleshentëve; 

 Evidentimi i konceptimeve të adoleshentëvë lidhur me rreziqet e internetit; 

 Evidentimi i aktiviteteve kryesore që ndërmarrin adoleshentët gjatë përdorimit të 

internetit; 
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 Evidentimi i shpeshtësisë së përdorimit të internetit nga adoleshentët e grup-moshës 10-

15 vjeç; 

 Evidentimi i kohëzgjatjes së përdorimit të internetit nga adoleshentët e grup-moshës 10-

15 vjeç. 

 

Një nga strategjitë e kërkimit të përdorura për realizimin e studimeve është ajo e mbështetur në 

vrojtime me pyetsorë e cila është një nga teknikat e mbledhjes së të dhënave që i përkasin kësaj 

strategjie. Përdorimi i strategjisë së vrojtimit mundëson mbledhjen dhe analizën sasiore të të 

dhënave duke përdorur statistikën përshkruese dhe atë analitike. Gjithashtu të dhënat e 

mbledhura nëpërmjet kësaj strategjie mund të përdoren për të sugjeruar arsye të mundshme për 

lidhje të caktuara ndërmjet variablave dhe për të krijuar modele të këtyre lidhjeve.  

Metodat e arritjes së qëllimit të studimit janë nga më të ndryshmet duke pare dhe duke vlerësuar 

njëkohësisht avantazhet dhe disavantazhet e secilës prej tyre. Përdorimi i pyetsorëve si metodë 

për mbledhjen e të dhënave në këtë material mundëson jo vetëm analizimin e lidhjeve të 

mundshme ndërmjet variablave të marrë në studim, por jep mundësinë edhe të disa 

rekomandimeve që janë aktuale në binomin fëmijë-internet, dhe që kohët e fundit ka mare 

vëmendje të madhe nga familja dhe shkolla njëkohësisht.  

Gjithashtu gjatë hartimit të tij u bë kujdes që të mbahej parasysh dy elementë kryesore si 

besueshmëria e cila ka të bëjë me faktin nëse pyetësori do të prodhojë ose jo rezultate të 

qëndrueshme në kohë të ndryshme dhe për zgjedhje të ndryshme, si dhe vlefshmëria e pyetjeve.  

 

Vrojtimi në terren zgjati rreth 4 javë, dhe intervistat u kryen nëpërmjet ballafaqimit ballë për 

ballë me të intervistuarin. Të intervistuarit janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme, dhe zgjedhja 

e kampionit është bërë në varësi të zonave me dendësi të njohur të lokaleve internet-kafe, zonave 

me përqendrim të madh shkollash 9 vjeçare, si dhe zonave rurale me numër të konsiderueshëm 

banorësh, sidomos zonat ku janë ndërtuar pallate të reja. Këto zona janë ato në të cilat mungojnë 

dukshëm sipërfaqet publike dhe hapësirat e gjelbra. Si rrjedhim internet-kafetë janë vendet më të 

frekuentuara nga fëmijët.  

Kryerja e vrojtimit në terren  u realizua nëpërmjet 30 studentëve që ndjekin programet e studimit 

të ciklit të dytë, master profesional apo master shkencor pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, të 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  25 

 

cilët paraprakisht u njohën dhe u trajnuam jo vetëm për mënyrën e plotësimit të pyetësorit por 

edhe për mënyrën e kujdesshme të bashkëbisedimit me nxënësit, gjatë plotësimit të tij. Fillimisht 

pas hartimit të pyetësorit u krye një test kontrolli me 50 të anketuar për të parë nëse kishte 

probleme apo paqartësi në plotësimin e tij. Rezultati i testit tregoi se pyetjet e pyetësorit ishin të 

qarta dhe të kuptueshme nga të anketuarit e këtij vrojtimi.  

Përpunimi dhe analiza e të dhënave të grumbulluara u realizuan nëpërmjet paketave të 

programeve kompjuterike SPSS 17.0 dhe Excel. 

Analiza e të dhënave është kryer nëpërmjet analizës deskriptive, tabelave të kryqëzuara (Cross 

tabs), testeve të pavarësisë Chi-Square, ndërtimit dhe shqyrtimit të pyetjeve studimore, analizës 

faktoriale etj. Pra jo vetëm një analizë përshkruese por edhe një analizë analitike.  

 

 

KAPITULLI II                          

 

SHQYRTIMI I LITERATURЁS 

 

Më shumë se parathënie. 

 

Qysh prej fillimit të trajtimit të problemit të varësisë së fëmijëve nga interneti, fillimisht nga ana 

empirike dhe e analizës, dhe më pas gjatë shqyrtimit të literaturës që ndihmoi në vërejtjen dhe 

identifikimin e problemit në rajon, Evropë apo botë, në raporte, tekste, faqe informative të 

internetit, apo edhe në median e shkruar, ajo që më preokuponte më së shumti, ishte identifikimi 

ose krijimi i një tabloje të plotë, se çfarë bëjnë fëmijët kur hyjnë në internet. 

Për këtë personalisht kam shkuar shumë herë në “internet kafe”-të e Tiranës, në qëndër apo në 

periferi, ku kam mundur të flas jo vetëm me fëmijët, por edhe me menaxherët apo punonjësit e 

këtyre ambienteve, pa lënë mënjanë faktin që shumë detaje i kam zbuluar duke përdorur “syrin” 

e një pedagogjisti të vëmendshëm. 

Por përdorimi i internetit nuk limitohet, sigurisht, në ambientet e “internet kafe”
-ve

, pasi të gjithë 

jemi dëshmitarë, të masivizimit të shërbimit të internetit edhe në familjet tona, çka është tregues 

i një ambienti të ri të përdorimit të internetit, ambientit të banimit.  

Ajo çka rezultoi nga gjithë kjo analizë përmblidhet si më poshtë: 
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 Fëmijët përdorin internetin për të komunikuar me fëmijë të tjerë, bashkëmoshatarë ose 

jo; 

 Vizitojnë web-site me përmbajtje argëtuese, si lojra argëtuese, lojra formuese (puzzle), 

ndërtime virtuale (konstruksione godinash, makinash, etj), lojra lufte, etj; 

 E shfrytëzojnë si burim informacioni për projektet shkollore, apo edhe për detyrat e 

shtëpisë.  

 Përdorin rrjetet socialë, duke krijuar profile, dhe mbajtur kontakte me bashkëmoshatarët, 

por vërehet se ndonjëherë krijojnë profile anonimë (të rremë), ose më shumë se një 

profil. 

Në këtë pikën e fundit, edhe pse dobitë e tij i tejkalojnë rreziqet që mbart përdorimi i internetit 

në përgjithësi, supozohet se ekzistojnë për këto karakteristika të veçanta që ofron interneti në 

rrjetet sociale:  

 Profilet anonime (të rreme) mundësojnë anonimitet, sepse çdokush mund ta fshehë 

identitetin e vet në internet dhe të thotë gjëra që mendon, por që normalisht nuk i flet dot 

nën emrin e tij.  

 Nuk ka kufizim për përmbajtjet që mund dhe lejohen të shpallen. Kjo gjë i jep mundësinë 

edhe një fëmije, të dalë nga vetvetja dhe të shprehë gjëra që nuk janë të moshës, ose që 

janë “trendi” apo “të kohës”. Pavarësisht kësaj mundësie, mendohet se të rriturit 

përfitojnë më shumë, se sa fëmijët. 

Ndërkohë nga një analizë e asaj që rezulton e dëmshme për një fëmijë duke përdorur internetin, 

mund të nxjerrim një listë me elëmentë të njohur për botën e të rriturve, apo për faktet e 

kronikave të luftrave, si ato në vendet arabe. 

 Materiale apo edhe faqe të tëra me përmbajtje pornografike, apo edhe material tjetër 

seksual; 

 Pamje të frikshme, apo edhe fotografi të personave të vrarë apo të lënduar rëndë, si në 

aksidente, ashtu edhe në manifestime, luftëra, apo demostrata popullore; 
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 Materiale të dukshme me përmbajtje urrejtjeje; 

 Pamje filmike apo fotografike të personave të droguar; 

 Pamje filmike apo fotografike  të përdorimit të armëve dhe dhunës; 

 Të dhëna të pasakta dhe irelevante, të cilat reklamohen si realitete të mirëqenë në vende 

apo kontekste shoqërore të tjera; 

 Nuk ka as kufizim sa i përket përmbajtjeve të cilat mund t‟i shpallin fëmijët; 

 Duke shfrytëzuar programet për komunikim apo sajtet për rrjetëzim social, shumë lehtë 

zbulohen të dhënat personale të tyre, prandaj është i mundshëm dhe keqpërdorimi i tyre 

nga të tjerë; 

 Lundrimi në faqe të ndryshme, në dukje interesante, të bën të biesh pre e hakerave, apo 

dhe viruseve; 

 Funksionimi jo i mirë i sistemit, humbja e të dhënave, dëmtimi dhe shkatërrimi i 

tërësishëm i disa komponentëve të hardëerit; 

 Dhënia e të dhënave personale dikujt që ti kërkon, mund të sjellë rreziqe ligjore dhe 

financiare; 

 Nga padituria mund të ndodhë, edhe pse shumë rrallë, shfrytëzimi joligjor i përmbajtjeve 

të mbrojtura, keqpërdorim i mundësisë për kryerje të transaksioneve financiare etj. 

 

 

2.1 Marrëdhëniet midis internetit, familjes dhe fëmijët  

Sfidat komplekse me të cilat ballafaqohet sot shoqëria dhe familja, shpesh janë të lidhura me 

ndikimin dominues të internetit në botën tonë. Marrëdhënia ndërmjet fëmijëve, internetit dhe 

familjes, mund të vlerësohet nga dy këndvështrime: 

a) formimi i fëmijëve nga interneti dhe; 

b) edukimi i fëmijëve për t‟iu përgjigjur ashtu si duhet internetit.  
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Duke marrë të mirëqenë faktin që përdorimi pa kontroll i internetit nga ana e fëmijëve, ka më 

gjasa të ndodhë jashtë ambjenteve të shkollës, mbetet përgjegjësi e familjes, të kontrollojë, 

monitorojë dhe me synimin t´i edukojë fëmijët për të qënë përzgjedhës në përdorimin e 

internetit. Roli i prindërve ka një rëndësi thelbësore, padyshim, por kjo nuk i heq përgjegjësinë e 

edukimit të fëmijëve mbi përdorimin me kriter dhe përgjegjshmëri të internetit nga ana e 

fëmijëve. 

Të mund të kesh sigurinë dhe dashurinë e prindërve, të jesh i ndihmuar prej tyre për të bërë pjesë 

në botën komplekse të shoqërisë është një trashëgimi e pallogaritshme sigurie dhe besimi në jetë. 

Dhe kjo trashëgimi, është e garantuar nga familja pikërisht për shkak të angazhimit që ajo mbart 

si  edukatore e parë e fëmijëve. 

Marrëdhënia mes internetit dhe familjes mund të shikohet në dy këndvështrime; një 

këndvështrim që e sheh internetin si një rrezik, por mund dhe duhet të shihet gjithashtu edhe si 

një pasuri. Rreziku, si këndvështrim i parë, paraqet në dy aspekte kryesore; në dobësimin e 

natyrës dhe i funksioneve, që janë tipike të familjes; si dhe mungesa ose shtrembërimi i 

veprimtarisë edukative të vetë prindërve.  

 

2.1.1 Familja si ambjent kryesor edukues i fëmijës 

 

Familja nuk themelohet nga fakti i të qëndruarit prej zakonit pranë të tjerëve, por nga dëshira 

dhe gëzimi i të jetuarit bashkë, në aftësinë rritëse për të bashkëpunuar me dashuri. Ajo është një 

grup, ose një realitet psikologjik, themeli e së cilës është integrimi i ndërsjelltë i individëve, ku 

në të cilën bëjnë pjesë dhe ndërveprimet mes anëtarëve. [Giuseppe Milan, Edukim në Dialog. 

Pedagogjia e Martin Buber, Qytet i Ri, Roma 1994,  pg.102] 

Familja është momenti i kalimit nga natyra tek kultura, pa të cilën nuk ekziston shoqëria e duhur 

njerëzore; familja është pika e kryqëzimit midis publikes dhe privates, e nevojshme për 

diferencën jo anonime dhe jo tjetërsuese të jetës shoqërore. Familja nuk është një mbledhje e 

thjeshtë individësh, është një numër i ri cilësish, është një entitet specifik shoqëror, pronare të 

drejtave dhe detyrave të ngjashme me ato të individëve: të drejta që duhet të mbrohen, detyra që 

duhet bërë.   
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Shteti njeh të drejtat e familjes si shoqëri natyrore e bazuar në martesë dhe si e tillë është e drejtë 

dhe detyrë e prindërve për të mbështetur, arsimuar dhe edukuar fëmijët e tyre. Dashuria është e 

vërtetë kur ajo krijon të mirën e njerëzve dhe të komuniteteve, e krijon atë dhe ua dhuron të 

tjerëve.  

Në këndvështrimin e rrezikshmërisë që sjell përdorimi i internetit në familje, jemi dëshmimtarë 

edhe të faktit se shumë familje janë shkatërruar për shkak të kohës së munguar të marrëdhënieve 

ndërpersonale familjare, apo perceptimit se ajo që ofron bota virtuale, është më e bukur se sa 

situata apo klima brenda familjes së vet. Por nga ana tjetër, interneti me botën e tij të pafund dhe 

faqet e ndryshme, ashtu siç kontribuon për ta bërë familjen të përjetojë një jetë komuniteti, ku 

mundëson edhe lidhjet dhe afrimet midis të afërmëve, brenda vendit, por edhe në emigracion, 

ashtu edhe i izolon anëtarët së saj nga njëri-tjetri, deri në kundërshtim.  

Kështu mund të vrojtojmë atë çka dashur apo padashur ndodh edhe në familjet tona, ku 

ndonjëherë babai është i zhytur totalisht në gazeta, aq sa neglizhon dialogun me vogëlushin e tij, 

nëna që është e joshur nga një serial televiziv, fëmijët e izoluar në dhomën e tyre, përpara 

kompjuterit. Sinjalet dhe tingujt, tashmë klasike dhe familjarë për ne, që na lajmërojnë ardhjen e 

një mesazhi në chat/sms/iphonë apo android,  arrijnë shumë herë dhe parandalojnë bisedën 

familjare gjatë vakteve, dhe janë shembuj të thjeshtë në dukje, por fatkeqësisht të shpeshtë, të 

keqpërdorimit të internetit/kompjuterit, që sjell kështu në copëzimin e jetës familjare. 

Ngrohtësia familjare fillon dhe zbehet kur ka një përdorim individualist të siteve të ndryshme të 

internetit, kur në to gjenden pa limit skena dhe ngjarje të seksualitetit pa dashuri të vërtetë, kur 

transmetojnë pabesi midis bashkëshortëve si një kostum i domosdoshëm, madje si model 

shembullor. 

Tabloja e paraqitur në këtë këndvështrim, kryesisht negative, e marrëdhënieve aktuale midis 

familjes dhe internetit, nuk e përjashton aspak mundësinë dhe detyrën që prindërit kanë për t´u 

ofruar kontribute pozitive fëmijëve të tyre, duke reduktuar përdorimin e internetit, dhe rregullaur 

në kohë e orare. Sot mund të themi se familjet gëzojnë mundësi praktikisht të pakufizuara për 

informacion, edukim, pasurim kulturor, madje edhe mundësitë e rritjes shpirtërore, një mundësi 

shumë më e madhe sesa mund të kishin familjet e kohëve të mëparshme. 
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Në këndvështrimin tjetër, atë pozitiv, ne mund të hasim, pa dyshim se dokumentaret gjeografike, 

historike, shkencore dhe artistike, nuk mungojnë aspak në faqe të ndryshme të internetit, duke 

përfshirë televizione që shihen tashmë nëpërmjet internetit, ndikojnë në shtimin e njohurive dhe 

kontributit që prindërit e mirë informuar, mund të japin në dobi të bashkëbisedimeve me fëmijët 

e tyre, por edhe në rastet kur këta të fundit i pyesin për nevoja detyrash shtëpie, apo kuriozitet 

personal. 

Në këtë pikë, ka ende një sërë faktorësh të rëndësishëm për të drejtuar dhe orientuar pozitivisht 

marrëdhëniet ndërpersonale brenda familjes: familjet njohin dhe i vlerësojnë burimet alternative 

të marrjes së informacionit dhe dijes, kontribues  për rritjen e njohurive personale, e pse jo 

profesionale. Sido qoftë, duke marrë të mirëqenë faktin se interneti mirëpërdoret në kohë e orare 

nga familja, dalim në konkluzionin se interneti nuk shkatërron, por praktikisht nga ky 

mirëpërdorim dalin përfitime nga pasuria e tij e pamohueshme. 

 

2.1.2 Fëmijët dhe zhvillimi i konceptit internet-varësi 

 

Midis faqeve dhe web-eve të pafundme të internetit, të rinjtë parapëlqejnë faqet ku ka mundësi 

chat-imi, të përdorin facebook-un, etj, për shumë arsye dhe e përdorin atë në mënyrë të tepruar. 

Ata ndihen të tërhequr nga njohjet e reja, bisedat, imazhet, sidomos nëse ato janë të lëvizshme 

dhe me ngjyra. Të gjendur përpara shënjave ikonografike ata mendojnë se e kuptojnë plotësisht 

domethënien, pa përpjekje të dukshme, ndërsa shpesh luftojnë për të deshifruar një mesazh 

verbal, sidomos nëse ai është i shtypur.  

Nga ana tjetër gadishmëria e plotë e një ose disa individëve për të përdorur kompjuterin e bën 

më të lehtë përdorimin e internetit, ndërsa shumëllojshmëria e faqeve e web-ve dhe orët e 

shumta të qëndrimit përpara kompjuterit, mundësojne një larmi të madhe zgjedhjesh; mungesa e 

vëllezërve dhe mungesa e bashkëmoshatarëve, puna e prindërve jashtë shtëpisë, vështirësia e të 

argëtuarit në natyrë i nxisin fëmijët që të gjejnë tek interneti një “zëvendësues” të rehatshëm dhe 

të dobishëm. 

Arsyet e përdorimit të vazhdueshëm të ekranit të vogël të komjuterit, shpesh në kufijtë e pasionit 

dhe të “varësisë”, duhen gjetur edhe tek prindërit. Ata kërkojnë në internet një ndihmë në 
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detyrën e vështirë të përkujdesjes së fëmijëve, e konsiderojnë atë si një kalim kohe të 

padëmshëm ose një “qetësues” të përshtatshëm, një mjet për parandalimin e zënkave të shpeshta 

në lojrat në grup ose për t‟i shpërblyer apo dënuar. 

Koncepti internet-varësi përfshin si varësinë e sëmurë ndaj disa faqeve të rëndësishme të 

internetit, ashtu edhe pasivitetin e naviguesit ndaj informacioneve pa fund të saj. Është mirë të 

saktësojmë se fëmijët nuk mund të jenë krejtësisht të krahasueshëm me një pjatë fotografike ose 

me një shirit magnetik, por ata janë një subjekt i aftë për t‟iu përgjigjur mesazheve, për të 

“ndërtuar” domethënien në një farë mënyre dhe matjeje.  

Përgjithësisht fëmijët janë kureshtarë, dëshirojnë shumë të mësojnë, u drejtojnë të rriturve një 

mijë pyetje, ndaj edhe i afrohen internetit, për të mësuar gjëra të reja. Ndërsa prindërit dhe 

mësuesit zakonisht janë të gatshëm për t‟i dhënë fund menjëherë shpjegimeve të tyre dhe për të 

korrigjuar gabimet e mundshme të interpretimeve të atyre që i dëgjojnë. Interneti transmeton 

informacione pa fund, por, vetëm në një mënyrë, pothuajse gjithmonë i drejtohet një publiku të 

përgjithshëm. 

Fëmijët, duke qënë se kanë një njohje shumë të kufizuar të botës fizike dhe sociale, shpesh 

keqkuptojnë apo keqinterpretojnë përmbajtjen e një faqeje web-i, pranojnë si të vërtetë atë që 

është e rreme ose të paktën e dyshimtë, apo nuk janë në gjëndje të kuptojnë arsyet dhe qëllimet e 

vërteta të një informacioni të caktuar. Nëse prindërit do të ndërgjegjësoheshin për këtë fakt, 

“vetmia përpara kompjuterit” e fëmijëve do të reduktohej ndjeshëm dhe edukimi familjar do 

ishte më efektiv. 

Duke qënë se fazat e zhvillimit dallojnë midis tyre, mënyra e të shijuarit internetin ndryshon me 

kalimin e viteve. “Fëmijët e moshës parashkollore – vë në dukje Aimée Dorr [Aimée Dorr : Le 

communicazione di massa e bambini. Un mezzo speciale per un pubblico speciale; 1990] 

, priren ta injorojnë vazhdimësinë dhe përmbajtjen e ngjarjes por kanë tendencë ta përqëndrojnë 

vëmendjen e tyre në ngjarjet e izoluara, që për ata ngjallin interes, si filmat vizatimorë, këngët 

dedikuar atyre, etj. Deri në moshën shtatë vjeçare preferojnë të shikojnë video e filma vizatimorë 

me një ngjarje të vetme sesa ato me shumë pjesë.  

Gjatë fëmijërisë verifikohen ndryshime edhe në idetë e fëmijëve, në lidhje me realitetin e 

përmbajtjes së asaj çka ofrojnë site-t e internetit për fëmijë. Fëmijët në moshën parashkollore 
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priren ta konsiderojnë plotësisht të vërtetë, sepse ajo shfaqet e ngjashme me jetën reale. Në një 

moment të caktuar shumica e tyre e kuptojnë se përmbajtjet e filmave të animuar dhe marionetat 

nuk janë reale. Rreth shtatë apo tetë vjeç kuptojnë se madje edhe programet që shfaqin njerëz për 

së gjalli nuk janë domosdoshmërish pjesë e jetës reale”. 

Për këtë qëllim, edukues, është episodi autobiografik i përshkruar dhe i shpjeguar nga Aimée 

Dorr. [Aimée Dorr, pedagogjiste,  Universiteti i Kalifornisë, USA, Prorektore dhe zëvendës 

presidente ekzekutive për çështjet akademike]. ¨Shumë të rinj besojnë se brënda skenës ka me të 

vërtetë fëmijë, që një personazh, në fakt i pëlqyer prej tyre, mund t´i vështrojë ata, apo ajo çka 

po ndodh në film, ndodh pikërisht në të njëjtën mënyrë edhe në jetën reale.  

 

2.2 Trajtimi i internet-varësisë në autorë të huaj 

 

Për ndikimin e internetit mbi fëmijët, nuk ka marrëveshje totale mes ekspertëve. Dikush e 

zhvlerëson e dikush tjetër e quan të parëndësishme, por përgjithësisht mbizotërojnë gjykime 

negative mbi përdorimin e tij, e veçanërisht të ekranit të vogël të kompjuterit. Interneti të bën të 

jesh i huaj ndaj mjedisit lokal, mund të komprometojë unitetin e jetës familjare, i bën të pasigurt 

kufijtë mes realitetit dhe prodhimit fantastik, kufizon seriozisht lojërat spontane, favorizon 

qëndrimin pasiv, frenon zhvillimin e aftësisë së përqendrimit dhe këmbënguljes, shpesh 

propozon modele të diskutueshme të sjelljes, është një nga shkaqet kryesore të varfërisë 

gjuhësore për të cilën mësuesit e gjuhës ankohen me të drejtë. 

Në lidhje me këtë, filozofi Italian Pietro Prini 

[http://www.ccdc.it/UpLoadDocumenti/890417Prini.pdf  La cultura informatica e l'educazione 

del profondo.(1989)] 

 shkruan: “Ne priremi të mos e shikojmë me asgjë siç është natyrisht, por siç e paketon dhe i vë 

maskë imazhi i tij, njëlloj si peizazhi në “broshurat” e agjensive turistike. Rezultat i tjetërsuar i 

kulturës portretizuese që pushton gjithmonë e më shumë hapësira të mëdha në ditët tona – dhe në 

veçanti ato të brezave më të rinj – është ose mund të jetë ajo që e kthen të qënurit tonë në botë në 

të qënurit tonë ndaj botës së internetit, pa kritere gjykimi dhe pa zgjedhje vlerash. Në një epokë 

http://www.ccdc.it/UpLoadDocumenti/890417Prini.pdf
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si kjo e jona, të humbur kaq shumë në botën e imazheve, një nga problemet më urgjente, është 

edukimi sipas shijes së realitetit”. 

Fëmijët përgjithësisht janë të tërhequr nga interneti për shumë arsye: shkurtimi i hapësirës 

kohore të mesazheve, thjeshtësia dhe njohja e situatave, qartësia dhe magjepsja e propozimeve, 

përsëritja e përmbajtjeve etj. Por të mos harrojmë se në shumë faqe ëeb-i, qoftë edhe për fëmijë, 

ka shumë reklama dhe publicitet, se jo më kot këto faqe ofrohen falas, dhe këto reklama në të 

shumtën e rasteve kanë tendencën të devijonë qëllimin e hyrjes në internet. Ndërsa për më të 

rriturit që janë edhe më të ekuilibruar, reklama është vetëm një seri propozimesh, shpesh 

idhnake, për fëmijët impulsiv, të etur për “çdo gjë dhe tani” – ky bëhet një lloj urdhri, i një 

premtimi të pagabueshëm. Nëse prindërit nuk dorëzohen përpara kërkesave të paarsyeshme të 

fëmijës, ky i fundit proteston, rebelohet; dhe nëse normalisht merr atë që pretendon, bëhet i 

pakënaqur, fillon në rrugën e konsumizmit dhe konformizmit. 

Paolo Landi [Paolo Landi “La pubblicità non è una cosa da bambini” Fazi 2009 , pg.134.], 

ekspert reklamash, si në internet ashtu edhe në botën televizive, i ndërgjegjshëm për rreziqet që 

ajo sjell në zhvillimin e fëmijës, thotë: “Fëmijët nuk kanë nevojë për reklamat, përkundrazi, janë 

reklamat që kanë nevojë për ta, deri në atë pikë sa i bëjnë të jenë protagonistë sepse krijojnë 

emocione të cilat të shtyjnë për të blerë. Jeta e një fëmijë nuk ka të bëjë fare me jetën e mallrave, 

me vlerën e parave e cila shpjegohet pa lezet që në moshën tre vjeç. Kam përshtypjen se brezat e 

rinj, sot, mbeten vërtet skllevër të konsumit teknologjik. Me fjalë të tjera, është një mënyrë e 

detyruar, e sëmurë, në konsumimin e gjërave, e cila më pas çon në konsumimin e vetë jetës, në 

vend që ta jetojnë atë. Për të mbrojtur fëmijët nga rreziqet e reklamës mjafton vetëm t‟i mbash 

nën kontroll të vazhdueshëm kur qëndrojnë pranë kompjuterit, shumë herë larg prej tij, dhe 

ndonjëherë kur teprohet, pse jo edhe ta fikësh fare kompjuterin. 

Më pak drastike është pozita e një tjetër eksperti në reklama, Adriano Zanaçhi. 

[http://pierani.wordpress.com/tag/adriano-zanacchi/]. “Ndikimi i reklamës nuk është absolut, i 

pakushtëzuar, por mund të gjendet ekuilibër në kombinimin e shumëllojshëm të dinamikave 

familjare dhe shoqërore që kanë potencialin, në mos për ta eliminuar, të paktën për të reduktuar 

efektet negative. Kjo mundësi është e lidhur ngushtë me aftësinë e prindërve për të ushtruar rolin 

e tyre thelbësor në funksionin edukativ të pashmangshëm, që shkon paralelisht me kompetencat 
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e institucioneve të ndryshme edukuese dhe shkollore, sigurisht në gjendje për të vepruar në 

dozën e sasisë së ekspozimit, në zgjedhjet, në krijimin e një dëgjimi kritik dhe vlerësues”. 

Takimi i fëmijëve me kompjuterin po bëhet gjithmonë e më tepër më i përhapur dhe më i 

papëlqyer. Dobia e tij e jashtëzakonshme në sektorët e prodhimit, në organizatat shoqërore dhe 

në vetë familjet, është e pamohueshme. Pikërisht për këtë arsye, mësohet përdorimi i tij që në 

shkollën fillore dhe ndopak edhe më herët. Për fëmijët logjikisht kompjuteri është një mjet për 

t‟u argëtuar, për të hyrë në video-lojëra. Lidhur me këtë, lipset të krahasojmë mendimin e dy 

ekspertëve amerikanë. 

Patricia Greenfield 

[http://www.descrittiva.it/calip/0607/mona/elaborato_multimediale_di_Donatella_Pusateri.pdf   

Patricia Greenfield,  University of California, Los Angeles,  Department of Psychology]. 

shkruan: “video-lojërat në rrjet zhvillojnë kapacitetin e të menduarit në mënyrë paralele dhe 

shpejtësinë e reagimit, por kanë tendencë të zhdukin reflektimin. Megjithatë, rreziku i vërtetë 

qëndron në larminë e madhe dhe tërheqjen e video- lojërave. Një njohje e tepërt me botën e tyre 

të fantazisë mund të prodhojë padurim dhe paaftësi për të duruar botën e ndërlikuar të jetës 

reale”.  

Fëmijët gjenden më rehatshëm me kompjuterin sesa me prindërit dhe mësuesit. Synimi tipik i 

kompjuterit është që ta mbajë të lidhur gjithë ditën. Fëmijët dashurohen marrëzisht me 

kompjuterin. Madje fëmijët që rriten me mundësinë për ta përdorur në maksimum kompjuterin 

do të kenë më pak dëshirë për t‟u angazhuar në çdo gjë që i ngjan, qoftë edhe pak fare, me atë që 

ne e kemi quajtur shkollë fillore”. 

Fakti se shumë pak shkolla në Shtetet e Bashkuara kanë ndarë gëzimin e kompjuterit si një 

ndihmë të mësimdhënies në përsosmëri, dhe se në shumicat e shkollave amerikane shpjegohet 

përdorimi i kompjuterit si një mjet biznesi, ai nuk mund të mos të të nxisë ta konsiderosh 

kompjuterin si “një¨ mjet për të mësuar, që me siguri nuk  zëvendëson gjuhën e folur dhe të 

shkruar, të lidhjes direkte me realitetin, të librit, të lojës, të ngjarjes së ndërlikuar, të 

marrëdhënieve ndërpersonale që karakterizon shkolla, edhe ajo metodologjikisht e avancuar”. 

 

http://www.descrittiva.it/calip/0607/mona/elaborato_multimediale_di_Donatella_Pusateri.pdf
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2.3 Studime mbi varësinë e fëmijëve nga interneti të kryera në Shqipëri  

 

Organizata World Vision Albania and Kosovo [Studim i kryer nga organizata joqeveritare 

World Vision Albannia në bashkëpunim me Worl Vision Kosovo dhe Child Protect, Fact Sheet  

shqip, pdf. www.wvi.org/albania] dhe Child Protection and Participation Learning Hub, ka kryer 

një studim me temë “Siguria e Fëmijëve online”. Vrojtimi u krye në periudhën Dhjetor 2013-

Janar 2014 nëpërmjet intervistave të 900 fëmijëve dhe me një shtrirje gjeografike në disa qytete 

si Tiranë, Korçë, Shkodër, Peshkopi, Vlorë dhe Elbasan, Studimi tregoi se, fëmijët shqiptarë 

përdorin tri mënyra kryesore për të patur akses në intermet. Në 65% të rasteve aksesin në 

internet e sigurojnë nga aparatet celularë, të ndjekur nga PC-të me 59% dhe me 43% nga laptop-

ët.  

Ndryshe nga kultura e vendeve të tjera, familjet shqiptare parapëlqejnë të mbajnë kompjuterat në 

dhomat e fëmijëve të tyre, duke e ulur kështu nivelin e kontrollit të konsumit të internetit. 

Studimi tregon se 47% e tyre janë kontaktuar online nga persona të panjohur. Një dukuri e tillë 

është evidentuar gjithashtu edhe nga studimi ynë ku 43.8% e të anketuarve janë shprehur se 

pikërisht kontakti me persona të panjohur dhe vulgarë është njjë rrezik i mundshëm për ta. 

Shumë orë përpara kompjuterit ndikojnë për keq në formimin e fëmijëve. I bëjnë të rriten në një 

botë të shkëputur nga realiteti,të varur nga kompjuteri, nga videolojërat dhe chati.  

Situata konsiderohet shqetësuese. Të dhënat, edhe pse të pakta, tregojnë se fëmijët rrezikohen 

nga pornografia, nga e-maile ofenduese dhe nga varësia prej rrjeteve sociale. Për të parandaluar 

rëndimin e situatës dhe për t‟iu garantuar fëmijëve një internet të sigurtë, aktorë ndërkombëtarë 

dhe lokalë në Shqipëri po ndërrmarin nisma dhe aktivitete ndërgjegjësuese. Një ndër këto 

aktivitete është edhe projekti i organizuar nga Word Vision Albania [Projekti me titull “ Siguria 

e fëmijëve online”, Dhjetor 2013-Janar 2014] i cili në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit ka 

“përgatitur një paketë  me CD interaktive, broshura dhe postera që u janë dhënë fëmijëve, 

prindërve dhe mësuesve, për 11 rajonet e Shqipërisë. Gjithashtu projekti më i afët është 

dizenjimi i një Mekanizmi raportues/referues miqësor, i cili do përdoret direkt nga vetë fëmijët, 

madje edhe nga pjesa më vulnerabël e tyre. Është vëne në funksionim një adresë e-maili që 

mund ta përdorin vetë fëmijët për të raportuar rastet e abuzimit on- line.  
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Përfaqësues në Ministrinë e Arsimit [Burimi: Ministria e Arsimit dhe Sportit 

www.arsimi.gov.al] tregojnë përqasjen ndaj këtij problemi. “Synimi është të arrijmë një 

ekuilibër mes përdorimit të internetit dhe një internet të sigurtë për fëmijët. Shërbimi i internetit, 

që ofrohet në shkolla ka filtrim dhe menaxhim të përmbajtjes nëpërmjet një paneli qëndror, në 

bazë të kërkesave të shkollës dhe Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës.  Integrim i ITK në 

mësimdhënie tani fillon që në klasën e parë. Në klasat e fillores mësuesit përdorin module, mes 

të cilëve edhe e- safety. Synohet që nxënësi të përgatitet me njohuri dhe aftësi digjitale të 

domosdoshme për shekullin e 21-të, të standardeve evropiane dhe ndërkombëtare, ku një nga 

standardet është edhe “digital citizenship”. Me modulin e- safety do te bëhet trajnimi i të gjithë 

mësuesve të klasave fillore”.  

 

2.4 Studime mbi varësinë e fëmijëve nga interneti të kryera në vende të 

ndryshme të botës 

Në përpjekjen për të përmirësuar situatën e internet-varësisë dhe kujdesit për mos ekspozim ndaj 

rreziqeve të mundshme që hasin fëmijët në rrjet, është angazhuar edhe Microsoft, që po 

promovon në nivel kombëtar internetin e sigurtë per fëmijët dhe ofron njohuri, trainime dhe 

ndërgjegjësim për prindërit dhe mësuesit. 

Ky nuk është njoftimi i parë, një gazetë e përditshme gjermane 

[http://www.balkanweb.com/forumi/index.php?topic=5367.0] ka publikuar një propozim drastik: 

një tabelë me kohën maksimale të përdorimit të kompjuterit dhe jetës online. Rregulla të ashpra, 

të klasifikuara sipas moshës dhe të shoqëruara me këshilla mbi limitet dhe kontrollin. Nuk ka 

qenë gazeta ajo që është shqetësuar për këtë fakt. Ideja ishte e një doktoreshe, gjithashtu 

drejtoreshë e Institutit Ndërkombëtar të TV-së për fëmijë dhe programet edukative. I drejtë apo i 

gabuar, sido që të jetë, është një problem real ose e thënë ndryshe një realitet i ri. Një botë e re 

që po rritet para syve tanë, shpesh pa dijeninë e prindërve.  Për shembull, pjesën më të madhe të 

kohës fëmijët e harxhojnë me videolojëra, kohë e shpërdoruar kot për jetën reale, për lojërat në 

ajër të pastër. Orë dhe energji, të cilat mund të shfrytëzohen për detyrat e shtëpisë, qëndrimin me 

miqtë, apo familjarët.   

http://www.arsimi.gov.al/
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Ky problem nuk është vetëm gjerman, është një e dhënë e  përbashkët në të gjithë botën. Që këtu 

lind propozimi i doktoreshës: të vendosen në familje rregulla të forta për përdorimin e 

kompjuterit, të radhitura sipas moshës. Për fëmijët 4-6 vjeç, koha maksimale e qëndrimit para 

kompjuterit është 30 minuta, për ato 7-10 vjeç 45 minuta, 11-13 vjeç 1 orë, ndërsa fëmijët  nga 

14 e lart një orë e gjysmë [http://www.forumishqiptar.com/threads/92795-

F%C3%ABmij%C3%ABt-n%C3%AB-internet-%C2%96-cila-%C3%ABsht%C3%AB-mosha-

e-duhur]. Më pas ndalimi: nuk ka chat online, nuk ka lojëra me kompjuter pa praninë e 

prindërve,  apo të eksplorojnë vetëm në internet, nuk ka kompjuter  personal në dhomë; për më 

të rriturit komunikimi në chat do të jetë i kontrolluar, nuk do të shohin video natën dhe nuk 

duhet t„u  japin kurrë adresën apo numrin e telefonit të panjohurve.   

Problemi në fjalë është aq serioz, saqë edhe vetë Bill Gates së bashku me të shoqen, Melinda, ia 

kanë ndaluar së bijës,  e cila është 10 vjeçe të përdorë kompjuterin më shumë se  45 minuta në 

ditë. Nëse nuk do të merrnin këtë masë,  atëherë kishte të ngjarë që vajza të largohej nga 

realiteti,  pa marrë parasysh më pas mostrat online, pornografinë,  pedofilinë dhe faqet e tjera të 

dëmshem. Kompjuteri dhe interneti mund të zëvendësojnë një mik, dashurinë, komunikimin me 

njerëzit e gjallë, jetën reale. Me sindromën e “second life” për fëmijërinë” mund të zhduket 

ndërmjetësuesi, momenti motiv, emocioni i kontaktit njerëzor”.  Megjithatë, rreziku nuk mund të 

fshihet vetëm pas site-ve porno, kërcënimeve online dhe lojërave të shëmtuar. Përdorimi i 

tepruar i internetit nga ana e fëmijëve ka gjithashtu një humbje vlerash. Interneti shformon 

realitetin. Të qenit në shërbim të tij si fëmijët ashtu dhe adoleshentët rrezikojnë të bëhen viktimat 

e tij.  

Faza e eksperimentimit të lirë ka përfunduar,  të rriturit duhet të kuptojnë se një botë virtuale e 

pakontrolluar mund të jetë shumë e rrezikshme”, vazhdon më tej ajo.  Shumë studime kanë 

treguar se fëmijët duan më shumë lodrat dhe ajri i pastër. Kompjuteri është një strehë që të shtyn 

drejt vetmisë. Nxitjet dhe iniciativat e ndryshme nuk mungojnë: në treg  janë hedhur lloje të 

ndryshme kompjuterësh nga ato për  minorenë tek ata portabël të përshtatshëm për nevojat e 

fëmijëve, prezantuar nga Këshilli i Evropës, të cilët ofrojnë shumë  informacione dhe kontakte. 

Por mbi temën e madhe, se si është e mundur t‟i mbrojmë fëmijët nga kompjuteri, ekspertët 

ndahen.  
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Limiti i kohës së përdorimit të kompjuterit është një mënyrë e  thjeshtë, e rreme, pohon një 

psikiatër. Sot po rritet një brez që është mjaft i lidhur me botën virtuale. Me përdorimin e 

kompjuterit  dhe internetit, truri i tyre funksionon ndryshe. Problemi nuk  qëndron te vendosja e 

limiteve, por te fakti që ta integrojmë  jetën në fushën digjitale me raportin njerëzor. Prindërit 

duhet ta kuptojnë botën e fëmijëve, pa harruar që nesër më shumë se sot, përdorimi i kompjuterit 

do të jetë edhe më i pashmangshëm, të paktën 10 orë në ditë, si në punë ashtu dhe shtëpi.  

Gjithashtu, fëmijët dhe të rriturit do të jenë më të ekspozuar ndaj rreziqeve: “Nuk mendojmë 

vetëm për pisllëqet dhe pornon pasi do të përballemi edhe me probleme të tjera. Për shembull, 

anoreksiket dhe anoreksikët që fshihen në jetën reale,  gjejnë një dimension dhe kontakt me të 

tjerët përmes botës virtuale”. Të mos harrojmë dhe një tjetër realitet: pjesa e më e madhe e 

telefonave nuk tingëllojnë vetëm për të lajmëruar një rrezik  apo për të denoncuar dhunë. Këto 

telefonata vijnë nga fëmijët dhe adoleshentët që vuajnë nga vetmia. Pra a është e vlefshme 

zgjidhja që fëmijët nuk duhet të prekin kompjuterin? Përballja vazhdon të mbetet e hapur. 

Përdorimi i kompjuterit dhe i internetit mes adoleshentëve, nga viti 2000 e deri më sot, është 

rritur në mënyrë konstante e të vazhdueshme. Në vitin 2000, vetëm 37 % e adoleshentëve kishte 

një kompjuter personal, ndërkohë që vetëm 5 % e tyre futej në internet. Sot 97 % e 

adoleshentëve ka një kompjuter personal në shtëpi (16 % ka më shumë se dy), ndërsa 51 për 

qind (55% janë femra) lidhet çdo ditë me internetin; 16,7% lundrojnë në internet tri orë në ditë. 

Chati dhe MSN përdoren nga 75 % e adoleshentëve dhe rreth 80% janë frekuentues të rregullt të 

“YouTube”. 22% kanë hedhur të paktën një video të tyren në “YouTube”. 41% ka një blog 

personal, ku hedh vazhdimisht muzikë dhe fotografi.  

Në “Facebook”, 70% e adoleshentëve ka një adresë, ndërsa 17% deklaron se është gati të 

regjistrohet. Qëllimi i garës është që të kenë sa më shumë miq, ndaj u drejtohen të panjohurve, 

por me një kusht, (siç ka treguar një 13-vjeçare, pjesëtare e grupit të studimit) të jenë vetëm 

fëmijë.Tani kompjuteri është bërë një mjet tepër personal. 54% e adoleshentëve kanë një në 

dhomën e tyre; 21,7% navigon në internet në orët e vona të natës, para gjumit. “Ky është një fakt 

që tregon se adoleshentët po bëhen gjithnjë e më autonomë dhe kontrollohen gjithnjë e më pak 

nga prindërit kur hyjnë në internet”, thotë një nga drejtuesit e studimit.  
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Fatkeqësisht me përdorimin e shumtë të internetit është shtuar edhe rreziku i përdorimit të 

sjelljeve të pahijshme. Djemtë e vajzat shkëmbejnë me njëri-tjetrin numra telefonash, fotografi 

(edhe provokuese) dhe nuk hezitojnë të takohen edhe me të panjohur. Pra ndryshe nga dikur, sot 

është shtuar shumë koha që kalojnë në internet. Adoleshentët nuk e kuptojnë rrezikun që u 

kanoset duke çatuar në internet. Sigurisht që bashkëbiseduesit në anën tjetër mund të jenë 

adoleshentë, por kjo gjë nuk e ul aspak rrezikun. Nëse prindërit do të ishin më të kujdesshëm me 

fëmijët dhe nuk do t‟i lejonin ata të kalonin shumë kohë në internet, atëherë adoleshentët do të 

mësoheshin me rregull dhe kërkesë llogarie.  

Por edhe heqja e internetit ka avantazhet dhe dizavantazhet e veta. Për shembull, nëse 

adoleshentëve do t‟u ndalohej futja në internet, atëherë do t‟i riktheheshin televizorit duke mos 

ia ndarë sytë për shumë orë në ditë. Kështu nga përgjigjet e të intervistuarve, 7% e adoleshentëve 

ka deklaruar se e kalon kohën para televizorit dhe internetit. Duke marrë parasysh përgjigjet 

dimë se shumë të rinj kalojnë mesatarisht 4-5 orë në ditë para monitorit të kompjuterit. 

Kompjuteri dhe interneti mund të zëvendësojnë një mik, dashurinë, komunikimin me njerëzit e 

gjallë, jetën reale. Interneti shformon realitetin.  

Duke qenë në shërbimin e tij, adoleshentët rrezikojnë të bëhen viktimat e tij. A mos vallë tani 

është vonë të reagojmë? Jo, sepse kemi jemi të ndërgjegjshëm se ç‟rrezik u kanoset si fëmijëve 

ashtu edhe prindërve. Të rriturit duhet të kuptojnë se një botë virtuale e pakontrolluar mund të 

jetë mjaft e rrezikshme. Shumë studime kanë treguar se fëmijët duan më shumë lodrat dhe ajrin e 

pastër. Kompjuteri është një strehë që të shtyn drejt vetmisë. 

 

 

2.5 Studime në rajonin e Ballkanit për përdorim të internetit nga fëmijët 

Fëmijët sot i ekspozohen ekranit shumë orë në ditë. Ata këtë kohë e kalojnë duke shikuar 

televizorin, pranë kompjuterit apo lojërave të ndryshme elektronike, duke shikuar në ekrane.  

Sipas sociologëve, pasojat e të qëndruarit gjatë pranë ekraneve janë të të mëdha. Profesori i 

sociologjisë, Fadil Maloku, thotë për Radion Evropa e Lirë, se në një studim që ka bërë Shoqata 

e Sociologëve të Kosovës, ka dalë se gjeneratat e reja që e përdorin shumë internetin, kanë 

shumë informata, por u mungon dija. 
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“Studimet që janë bërë jashtë dhe brënda Kosovës, nga Shoqata e Sociologëve të Kosovës, 

lidhur me përdorimin e internetit te fëmijët, tregojnë se ata i ekspozohen njëfarë lloj 

radioaktiviteti, i cili i bën të plogësht, anemik dhe fëmijët në fakt janë ata që do të kenë probleme 

në të ardhmen”. 

“Shoqata e Sociologëve të Kosovës ka bërë një hulumtim lidhur me përdorimin e internetit te 

moshat parashkollore e deri tek adoleshentët. Rezultatet në vija të përgjithëshme janë se, 

përdorimi i gjatë i paisjeve elektronike është i dëmshëm. Fëmijët i ekspozohen radioaktivitetit që 

është shumë i dëmshëm dhe për fëmijët do të gjenerojë gjenerata, të varur dhe të plogësht dhe 

nuk do të kenë një perceptim normal çfarë do të kishin fëmijët tjerë”. 

Sipas këtij studimi, nuk ka ndonjë të dhënë se sa orë në ditë është e lejuar që fëmijët t‟i 

ekspozohen ekranit, por sipas të dhënave, Kosova është në vendin e parë në rajon për nga 

përdorimi i internetit, duke e marrë parasysh moshën e re, ku mesatarja e moshës është 23.4 për 

femra, 23.3 për meshkuj. Pra, një popullatë e re e internetit, krahasuar me gjeneratën e viteve 

‟80, ata janë gjeneratë më e plogësht me më shumë informacione, por jo me njohuri dhe dije më 

shumë se gjenerata e viteve ‟80.  

Gjithashtu, Radio Evropa e Lirë ka intervistuar një fëmijë, që thotë se pa lojërat e ndryshme 

elektronike, apo shikimin e televizorit, nuk e kalon asnjë ditë. – “Unë mendoj se gjenerata ime 

jemi të varur nga to dhe dëshirojmë edhe të informohemi përmes internetit. Përpos internetit që e 

shfrytëzoj për informata të ndryshme, unë shikoj edhe filma në I-Pad kryesisht. Pastaj, 

informohem edhe për aktorë e këngëtarë të ndryshëm, përmes ekranit, qoftë ai kompjuteri, apo I-

Pad ose I-Pod, sepse që të gjitha i kam në shtëpi, që i kam fituar si dhurata nga prindërit për 

ndonjë festë apo për ditëlindje”. 

Edhe prindërit e fëmijëve duken të jenë të shqetësuar për fëmijët e tyre duke parë se sa shumë 

kohë kalojnë fëmijët pranë ekraneve. Sipas tyre, kjo vjen si pasojë e jetës dinamike që është bërë 

vitet e fundit dhe kohës së limituar për t‟u marrë me fëmijët e tyre. 
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Sot pothuajse çdo fëmijë kalon shumë kohë i ekspozuar ndaj ekraneve, qoftë TV, I-pad, apo 

ndonjë mjet tjetër elektronik, dhe mendoj se s‟mund të mos jetë e dëmshme nëse qëndrojnë 

shumë gjatë. Pastaj, problemi tjetër është se lojërat si dhe filmat e ndryshëm për fëmijë tash nuk 

janë edhe shumë të kontrolluar dhe gjithashtu jo adekuat për moshat e caktuara, të cilët fëmijët 

nuk i zgjedhin, por i shikojnë”, thotë Mentor Kastrati, prind. 

Ekspozimi i tepërt i fëmijëve ndaj mjeteve teknologjike, ka qenë temë debati edhe në shumë 

vende nëpër botë, duke u vlerësuar shpeshherë si i dëmshëm. 

 

2.6    Fakte dhe statistika të tjera, nga bota, mbi detaje të përodrimit të internetit 

nga fëmijët 

Një në çdo tre fëmijë në shoqërinë e informatikës ka bllogun apo website –in e vet. Një 

hulumtim i kryer me adoleshentë nga mosha 15 deri në 24 vjet ka treguar se 59% e tyre 

mendojnë se shikimi i pornografisë në internet i inkurajon të rinjtë të kenë seks para se të jenë të 

përgatitur për atë. 12% e të gjitha web-siteve janë pornografike. 90% e fëmijëve nga mosha 8 

deri në 16 vjet kanë parë pornografi në internet, edhe atë në të shumtën e rasteve rastësisht. 

Mosha mesatare kur fëmijët për herë të parë hasin pornografi në internet është 11 vjeç. 

[http://mapo.al/neë/2012/01/29/interneti-si-ti-mbrojme-femijet-nga-rreziqet/ ]. 

Më shumë pornografi në internet konsumohet në moshën prej 12 deri në 17 vjeç. Industria 

pornografike në internet tregon se 20-30% të qarkullimit në sajte të tilla e realizojnë fëmijët. Në 

ditë dërgohen 2.5 miliarda mesazhe e-mail pornografike. 26 emra të karaktereve për fëmijë 

(pokemon, ekshënmen etj.) çojnë në mijëra pornosajte. 27% e fëmijëve prej moshës 7 deri në 17 

vjeç, do ta jepnin lirisht adresën e vetë, të shtëpisë nëpërmjet internetit, kurse 14% adresën e vet 

të e-mailit. 40% e adoleshentëve kanë lënë informacione personale në internet që të tjerët të 

mund t‟i kontaktojnë [Pjesë e këtij studimi është botuar në rubrikën kuriozitete të gazetës Mapo, 

date 29 Janar 2012].  

Një në pesë fëmijë që përdorin “dhoma për bisedë” janë kontaktuar nga pedofili online. Dy nga 

pesë rrëmbimeve të viktimave prej 15 deri në 17 vjeç kanë ndodhur si pasojë e përdorimit të 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  42 

 

internetit. 76% e rasteve të eksploatimit seksual të iniciuar nëpërmjet internetit kanë qenë fëmijë 

të moshës 13 deri në 15 vjeç dhe 75% kanë qenë vajza. Shumica e rasteve kanë vazhduar me 

takim të drejtpërdrejtë, kurse në 93% të këtyre takimeve ka pasur seks të paligjshëm. 

Gjatë një viti, mesatarisht, një nga pesë fëmijë kanë marrë propozim seksual nëpërmjet internetit, 

kurse vetëm 25% e tyre u kanë treguar prindërve të vet për këtë gjë. 89% e të gjitha kërkesave 

seksuale janë realizuar nëpërmjet “dhomave për bisedë” apo mesazheve. 

Studimi i shoqatës kombëtare për prandalimin e dhunës tek fëmijët në Britninë e Madhe, 

nënvizon edhe një herë faktin se fronti i ri i rreziqeve për të vegjëlit tashmë vjen nga 

interneti.Raporti, i cili është hartuar duke analizuar të dhënat zyrtare dhe sondazhe të ndryshme, 

tërheq vëmendjen se tashmë rreziqet ndaj të vegjëlve në shtëpi, tashmë janë dyfishuar. 

Sa i përket internetit, thuhet në këtë raport, se një e kartërta e fëmijëve të moshës 11 dhe 12 vjeç, 

shikon çdo ditë në internet një gjë që e turbullon. Rreth 30 % e të rinjve, midis moshës 11-16 

vjeç ka qenë viktimë e bulimizmit nëpërmjet internetit ose nëpërmjet smartphone dhe më shumë 

se 10 %, kanë marrë mesazhe në celular me karakter të qartë seksual. Dhe në fund 30 % kanë 

krijuar lidhje me të huajt dhe 25 % e 15 vjeçarëve ka parë imazhe ose video erotike gjatë vitit të 

fundit. 

 

2.7 Fakte dhe statistika të tjera, nga bota, mbi pasojat e këqija të internetit 

 

Lisa Hawker [Shoqata kombëtare për parandalimin e dhunës tek fëmijët në Mbretërinë e 

Bashkuar- See more at: http://www.shqiptarja.com/shendetesi/2712/femijet-me-te-sigurt-te-

lojrat-se-para-kompjuterit-153775.html#sthash.o7AHoZAZ.dpuf], autorja e një studimi në 

Mbretërinë e Bashkuar, jep gjithashtu edhe lajmet e mira që dalin nga ky raport dhe ngul këmbë 

në një aspekt tjetër të këtij kërkimi, që tregon se sa u përket rreziqeve tradicionale, të vegjëlit e 

sotshëm janë më të sigurtë. Vitin e kaluar në Britaninë e Madhe janë verifikuar 21.500 raste të 

molestimit seksual të minorenëve dhe 6 mijë prej tyre kanë përfunduar në përdhunim.Por 

pavarësisht këtyre të dhënave alarmante, dhuna ndaj të vegjëlve në terma afatgjatë ka ardhur në 

rënie. 
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Vrasjet që përfshijnë minorenët që nga 1980 janë ulur me 30 për qind dhe është vërejtur edhe një 

ulje e numrit të vetëvrasjeve. Rreziqet klasike ndaj të cilëve ishin të ekspozuar fëmijët në të 

kaluarën tashmë janë ridimensionuar dhe tashmë mund të flitet për rreziqe të vjetra drejt 

zhdukje, përballë rritjes së rreziqeve të reja, ndaj të cilëve shoqëria nuk është ende e përgatitur. 

Problemi qëndron në paditurinë e të rriturve, që shpesh nuk e vënë re se sa të ekspozuar ndaj 

rrezikut janë të vegjëlit, pavarësisht se janë të kyçur në dhomën e tyre të ngrohtë dhe të sigurtë. 

Ndërsa tek këndi i lojrave, ku shumë prindër nuk i lënë të shkojnë as vetëm, qëllimet keqdashëse 

janë gjithnjë e më të pakta. 

Mania për t‟i mbrojtur së tepërmi të fëmijët, është shumë e dëmshme, por mbi të gjithë në shumë 

raste është e orientuar në drejtimin e gabuar. Do të mjaftonte që të rriturit të ishin më vigjilentë 

ndaj botës virtuale të fëmijëve të tyre dhe t‟u bëjnë një guidë ndërgjegjësuese, që do të 

ndihmonte të rriturit dhe të fëmijët që të mbrohen nga rreziqe të reja duke përdorur sjellje 

korrekte dhe efikase.  

Nga ana tjetër, togeri Thomas Sirkel [Thomas Sirkel, ish Shef i Byrosë për Krime Familjare në 

Kaliforni USA, në pension nga viti 2008 , me më shumë se 39 vite  shërbimi të përkushtuar, si 

pjesëtar  i Operacioneve dhe Trajtimit të Viktimave të veçanta. Në këtë pozicion, ai ka  

mbikëqyrur, menaxhuar dhe udhëhequr  ekipet e abuzimit dhe shfrytëzimit ndaj fëmijëve].  , 

Shef i Byrosë për Krime Familjare në Kaliforni bënë të ditur se shpesh ndodhë që një vajzë 13 

vjeçare të këtë në kontakt (online) deri në 8 persona për një minutë. Mashtruesit e fëmijëve së 

pari dëshirojnë ta njohin fëmijën përmes internetit, ta din se si mendon ajo, e pastaj depërtojnë 

në sekretet e saj derisa të marrin takim me të jashtë shtëpisë. Shumica e fëmijëve nuk u tregojnë 

prindërve të tyre, prandaj për këtë abuzimi i fëmijëve është problemi numër një në shoqërinë dhe 

kulturën tonë, përfundon Sirkel. 

Një dukuri tjetër, që prek të dy gjinitë njësoj dhe vjen si pasojë e internetit është edhe nervozizmi 

dhe stresi i tepruar për shkak të lojërave kompjuterike të pakontrolluara dhe të dhunshme. S‟ka 

dyshim se në internet ka lojëra të dobishme të cilat zhvillojnë inteligjencën e fëmijës nëse ato 

shfrytëzohen me rregull dhe orar të caktuar.  
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Mirëpo, nëse fëmija lihet pa kontroll në lojërat kompjuterike pa dyshim se ai do të humb 

inteligjencën e tij dhe do të fitoj agresivitet. Prodhuesit e lojërave, e veçanërisht pronarët e 

internet kafeve, e konsiderojnë të lejueshme çdo lloj metode vetëm që t‟i tërheqin fëmijët drejt 

ekranit. Ka skena të ndryshme të dhunës që nuk i përshtaten moshës së fëmijëve e as vetëdijes së 

tyre.  

Fëmijët që shohin skena të ndryshme të dhunës në përgjithësi janë të egër dhe me temperament 

të shpejtë duke e konsideruar dhunën si diçka të zakonshme. Reaksionet e këtyre fëmijëve 

shihen shumë shpesh prandaj ata tentojnë t‟i godasin dhe shkelmojnë të tjerët qoftë edhe pas një 

mosmarrëveshje të lehtë.  

 

2.8 Shkolla dhe edukimi i fëmijës ndaj internetit 

Arsimi ka detyrën e edukimit të fëmijëve, dhe kjo gjë tashmë trajtohet edhe në nivel kurrikule, 

pasi arsimi është rezultat i faktorëve subjektivë (trashëgimi gjenetike, temperament dhe 

impenjim individual) dhe i ndikimeve mjedisore. Nga faktorët e parë varet kryesisht zhvillimi 

fizik, aftësitë shqisore; nga të dytët janë fortësisht të kufizuar gjuha e folur, mendimi dhe 

drejtimi, drejtim në kuptimin e orientimit, dhe orientimi kritik ndaj përdorimit të internetit në 

shkollë është thelbësore dhe e pazëvendësushme. 

T‟i edukosh fëmijët në përdorimin kritik të internetit është detyrë kryesore e prindërve. Prindërit 

kanë të drejtën dhe detyrën për të përshkruar dhe parandaluar, por vetëm sipas atyre kritereve të 

racionalitetit dhe të ekuilibrit që mund përballen në ndërgjegjen morale e që formohen 

dalëngadalë tek fëmijët. Autoriteti vërtet e liron fëmijën nga impulsiviteti, kontradikta, nga 

konformizmi, nga varësia ndaj internetit, pra prodhon lirinë morale, e kuptuar si pëlqim i 

brendshëm ndaj vlerave universale, si zotërim zakonor ndaj vetes, si pavarësi ndaj kushtëzimeve 

socio-kulturore. 

Mjedisi, pra realiteti në të cilin jemi të zhytur dhe në cilin maturohemi, mund të dallohet në 

profilin pedagogjik në “sferat e arsimit” (familja, shkolla, institucionet fetare, shoqatat arsimore, 

qendrat kulturore etj) dhe në “sferat jashtëshkollore” si (lagja, traditat lokale, hapësirat publike të 

argëtimit, dhe sidomos interneti). Teorikisht duhet të mbizotërojë influenca e sferave arsimore, 

por në fakt shumë shpesh ato jashtëshkolloret, janë më të forta. 
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Ajo që e formon fëmijën në familje, nuk është aq shumë mësimi verbal, se sa atmosfera që ai 

thith, prania dhe sjellja e prindërve, vëllezërve dhe motrave, i gjyshërve etj. Veprimi i tërthortë 

por i vazhdueshëm i jetës shtëpiake, rregullon impulset e fëmijëve dhe edukon personalitetin në 

një harmoni dhe integrim të plotë, nëse familja është e strukturuar fortësisht dhe e shëndetshme 

moralisht; përndryshe, kur ajo nuk është e bashkuar dhe i mungon etika sociale, fëmijët rriten 

emocionalisht të paqëndrueshëm, të paaftë për të fituar një karakter të fortë dhe të futen në 

mënyrë prodhuese në shoqëri.  

Edukimi ndaj internetit duhet të jetë pozitiv. Duke i vënë fëmijët përballë asaj që është e 

shkëlqyer estetikisht dhe moralisht, ata ndihmohen të zhvillojnë opinionin e vet, maturinë dhe 

aftësinë për të arsyetuar. Dhe këtu, është e rëndësishme që të njohin vlerën themelore të 

shembullit prindëror dhe avantazhet e prezantimit të të rinjve me klasikët e letërsisë për fëmijë, 

me artet e bukura dhe të muzikës së përshtatëshme bashkëkohore.  

Bukuria, një lloj pasqyre e hyjnores, frymëzon dhe gjallëron zemrat dhe mendjet, ndërsa shëmtia 

dhe vulgariteti kanë një impakt të dëshpëruar ndaj qëndrimeve dhe sjelljeve. Me pak fjalë: ilaçi 

më i mirë ndaj “Internetit të keq” është takimi i rregullt, i sugjeruar dhe i udhëhequr më së miri, 

prej së vërtetës dhe të bukurës. Sepse, për fat të keq sferat jashtëshkollore shpesh ndikojnë më 

shumë, dhe negativisht, se sa sfera e arsimit. Midis tyre, në vend të marrëdhënieve krahasuese 

dhe integruese, ka konkurrencë dhe përplasje, në dëm, veçanërisht të   fëmijëve. 

Pra “sfida për arsimim”, i referohet një masë të madhe edhe internetit. Kjo dëshirë e thekshme e 

prindërve dhe e mësuesve për t‟i edukuar fëmijët në rrugën e së vërtetës, dhe të mirës mund të 

mbështetet nga interneti vetëm në atë masë që ajo promovon dinjitetin themelor të qenies 

njerëzore, vlerën e vërtetë të jetës familjare dhe shoqërore, arritjet pozitive dhe pikësynimet e 

njerëzimit.  Çdo prirje për të prodhuar faqe të reja web-i, përfshirë këtu filmat e animuar dhe 

video-lojërat e cila në emër të argëtimit lartëson dhunën, pasqyron sjellje antishoqërore. 
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2.9 Pedagogji e përshtatur për edukim të fëmijës, ndaj përdorimit të lojrave në 

internet, pa hequr dorë nga lojrat tradicionale 

 

Jo shumë larg në kohë, por në fillimet e shekullit që kaluam, ëndërrimtar me disa nofka jo të 

lezetshme do të quhej njeriu që do të guxonte të thoshte se në fund të shekullit nga një kuti në 

shtëpi do të shikojmë gjithë botën; do t‟i binim asaj vërdallë në dy-tri orë; do ta shikonim nga 

mijëra kilometra larg e do të ishte vërtet e rrumbullakët; lajmi do të shpërndahej për dy-tri 

sekonda nga njëri cep në cepin tjetrin; me një kuti të vogël te veshi, edhe duke shëtitur, do të 

flisje me të afëmin përtej oqeanit sikur ta kishe dy hapa larg. Po edhe sot, në këtë fillim shekulli, 

ëndërrimtar do të të quajnë nëse do të thuash që në fund të tij stërnipat tanë do të zgjohen në 

mëngjes në tokë, kafen do ta pinë në Hënë, drekën në Mars e darkën do ta hanë në Afërditë. 

Teknologjia po na mahnit gjithmonë e më shumë me zhvillimin e saj. Gjithashtu ajo po lehtëson 

gjithmonë e më shumë jetën tonë, duke u bërë pjesë e rëndësishme e të gjitha fushave të 

zhvillimit të botës e të njerëzimit. Është pjesë e jetës së përditshme. Po fëmijët janë ata që do ta 

përdorin më shumë këtë teknologji moderne. Do t‟i gëzojnë më shumë të mirat e saj e do ta 

revolucionarizojnë më shumë atë. Mirë është që ne prindërit të parët të ballafaqojmë fëmijët tanë 

me këtë teknologji që po zëvendëson kazmën e lopatën, librin edhe lapsin. 

 Po të reflektojmë pak me kujdes se çfarë ndodh në ciklin e jetës dhe përditshmërisë së një 

fëmije të ditëve të sotme, shikojmë se; Fëmija lind në një dhomë katrore, hipën në një makinë 

katrore; ngjitet me një katror në katin e tij e futet përsëri në një katror ku e presin tre katrorë të 

rrezikshëm: televizor, kompjuter e celular.  

Fëmija, që të zhvillohet, do tokën, ajrin, diellin. Do të luajë dhe shëtisë “përjashta”, do shokë apo 

shoqe të tjera dhe ne pranë. Do shkopinj dhe gurë, e jo lodra që bëjnë gjithçka vetë. Mendja e tij 

e bukur edhe një shkop e bën avion. Një kuti e bën raketë e bashkë me ty shëtit botën. Po duhet 

që t‟i jemi pranë. Fillimisht me lodra e lojëra të thjeshta. Me kukulla që t‟i veshin e zhveshin, 

dhe jo me ato që janë veshur njëherë e mirë e nusërojnë me vështrim lozonjar. Janë disa ligje të 

zhvillimit që duan ajër, tokë, ujë të vërtetë. Objekte që na rrethojnë e gjëra konkrete që ngritën 

njerëzimin në këmbë e bënë që të shkëmbejmë me atë që kemi afër.  
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Patjetër që ata do të luajnë edhe me ekrane, sepse me ato do kenë të bëjnë, por, në fëmijëri, 

gjithmonë në shoqërinë e vëmendjen tonë. Jo t‟i trajtojmë si gjeni, dhe as si viktima, por si 

partnerë me aftësi e dëshira. Me një pedagogji të përshtatur për çdo moshë e në varësi të 

pjekurisë së tyre. Të mos heqim dorë nga tradicionalja, lojërat e lodrat tona dhe patjetër të rejat. 

E ata do të na e shpërblejnë, jo vetëm neve, por gjithë njerëzimit duke bërë mrekullira. 

 

2.10 Edukimi me internetin, analiza që fillon nga vetvetja 

Interneti sot përfaqëson kufirin e fundit të arsimit. Fuqia e tij është ende e pazbuluar, ashtu siç 

edhe efektet që po sjell në stilin tonë të jetës. Ky burim teknologjik, nuk duhet kuptuar thjesht si 

një objekt fizik, dhe as më pak si një vend gjeografik. Interneti duhet konceptuar si një hapësirë 

psikologjike ku shfrytëzuesi, individi, përdoruesi transportohet, pranohet, udhëhiqet në një seri 

ambientesh; ku mund të takosh vlera të tjera, të ndash momente, situata, të jesh i mbytur dhe i 

zhytur në informacione ngjyra, gjallëri.  

Këto përvoja reflektohen në jetën tonë të përditshme, në zgjedhjet që ne bëjmë, në mënyra se si e 

organizojmë kohën. Është e pamundur dhe e paimagjinueshme ta konsiderojmë internetin si një 

hapësirë për të rriturit, ku fëmijët nuk bëjnë pjesë. Gradualisht, edhe në këtë botë, më të “rinjtë¨ 

krijojnë hapësira dhe pushtohen nga kjo teknologji e re.  

Një reagim i zakonshëm habie dhe frike është shënuar kur u kuptua se ky fenomen ishte tashmë 

në veprim e sipër, kur u kuptua se mungesa e udhëzimeve, ndaj pikave të referimit, të  

ambienteve të mbrojtura kishte ekspozuar shtëpitë tona të sigurta ndaj sulmeve te pakontrolluara  

te maniakëve, të pedofilëve etj. 

Mungesa e informacionit të çon në mbyllje te pakontrolluara, të censurës së paqëllimshme dhe   

në tjetërsimin e një instrumenti që po përfshin botën tonë.  

Është e pakonceptueshme mbyllja e derës me shpresën për të rezistuar, duke qenë se nuk mund 

t‟i rezistosh as të ardhshmes, as përparimit teknologjik. Pavarësisht rreziqeve që ky instrument 

mbart, përfitimet mund te jene të pallogaritshme. 

Reagimi më i mirë dhe më efikas, qëndron në eksplorimin e  kontrolluar, në censurën e 

paqëllimshme dhe drejt tjetërsimit të një instrumenti që po zotëron botën tonë. Pastaj ngelet për 
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të thënë se nga pikëpamja shoqërore nuk ka dyshim se ky problem do trajtohet gjatë dhe thellë. 

Nevojiten mjete të reja  projektimi dhe studimi të Rrjetit. Duhet të rishikohet qasja e përdorimit 

të internetit në një perspektivë të re.  Kur një  i ri i afrohet Internetit dëshiron të gjejë shërbime 

interesante, lidhje me botën, me personalitetin e tij; dëshiron një eksplorim të thjeshtë, pa 

ngatërresa, një përgjigje të menjëhershme, interaktive, shumëllojshmëri.  

Në një analizë të thjeshtë në faqe të shumta për fëmijët mud të dallohet lehtë se në shumicën e 

rasteve adresat janë ndërtuar jo me shumë kujdes në detajet e marrëdhënies me përdoruesit. 

Shpesh gjendemi përballë faqeve bosh, lidhjeve të shkëputura, plug-in të zhdukura, probleme 

shfaqjeje etj. Kjo është ajo që shpesh e quajmë faqa-vitrinë, dmth një faqe e mbushur me tinguj e 

ngjyra dhe me qëllimin e vetëm për të shitur reklama, por, ku fëmijët nuk mësojnë asgjë, dhe 

mbeten të zhgënjyer nga përvoja.  

Kjo dukuri është e lidhur edhe me faktin se ne nuk kemi arritur akoma masën kritike të tregut që 

shkakton interesin e korporatave për të krijuar një biznes rreth një teme të caktuar. Kështu qe, 

ëeb-i për fëmijët është lënë në vetvete, pa hulumtim, pa interes, pa qëllime dhe mbrojtje: është 

xhungla informatike  që rritet spontanisht rreth nismave të lira të individëve apo mësueseve, të 

cilët zakonisht “zhduken” pas pak kohësh.  

Përgjithësisht konstatojmë se:  

a. fëmijët lundrojnë vetëm, që do të thotë se nuk është gjithmonë e mundur t´i shoqërosh në 

eksplorimin e internetit, kështu që,  duhet t‟u japim fëmijëve mjetet e nevojshme që ata të 

mund të  dallojnë  informacionin dhe të mund të lundrojnë në mënyrë të pavarur. Përveç 

kësaj, përmbajtja dhe shërbimet duhen organizuar duke pasur parasysh këtë parim.  

b. fëmijët  mësojnë ndryshe nga të rriturit, pra janë të tërhequr  dhe e perceptojnë 

informacionin ndryshe nga ne. Prandaj është e nevojshme një ristrukturim i përmbajtjes 

në një këndvështrim  të ri (për shembull tekstet e gjata ose përdorimin e grafikëve ose 

objekteve të forta simbolike). Përveç  kësaj ekziston një dimension akoma e më tepër 

personal ndaj përdorimit të teknologjive të reja;  çdo fëmijë/person mëson në mënyra të 

ndryshme dhe duke përshkruar rrugë të ndryshme, kështu që duhet projektuar në  rrugë 

me shumë mundësi, duke u lënë hapësirë stileve të ndryshme njohëse.  
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c. fëmijët janë të gatshëm për  të pritur më pak se sa të rriturit, pra, koha e përgjigjes së 

ndërfaqes duhet të reduktohet. Çdo vonesë apo fshehtësi e mundshme i largon 

përdoruesit e mundshëm.  

d. fëmijët e perceptojnë teknologjinë ndryshe nga të rriturit, dmth që gjërat që ne mund të 

na duken interesante ose tërheqëse, mund të rezultojnë pa kuptim për fëmijët.  

e. fëmijët nuk duan t´ia dinë për  problemet teknologjike të produkteve tona, që dmth se 

duhet të shmanget përdorimi i ndërfaqësimeve që potencialisht  mund të sjellin probleme 

që  vetëm një përdorues i rritur mund t´i  kontrollojë.  

f. fëmijët përdorin një proçes për prova dhe gabime, që do të thotë se përballë zgjedhjeve të 

shumta të cilave nuk ua dinë kuptimin, thjesht provojnë të gjitha zgjidhjet e mundshme.  

g. fëmijët preferojnë më shumë të shohin se sa të lexojnë, sidomos përmbajtjet portretizuese 

dhe pamore janë më të preferuarat.  

h. fëmijët duan të lënë shenjën e tyre, pra është e rëndësishme mundësia për t‟u njohur në 

rrjet, për të krijuar ndonjë shenjë të dukshme të   kalimit të tyre. Ky aktivitet është i 

lidhur drejtpërdrejtë me strukturimin e personalitetit të fëmijës. Nga analiza e teksteve të 

regjistruara të përdorshmërisë, është konstatuar ende se fëmijët e konceptojnë mjetin 

internet si një  burim  informacionesh për  aktivitetet e tyre, për lojërat,  apo interesat e 

tyre. 

Lundrimi, për ta, nuk hyn tek aktivitet gjithëpërfshirëse madje shpesh bëhet i mërzitshëm, që 

shpesh nënkupton faksin se interneti nuk përdoret më për të kërkuar  argëtim apo informacione 

specifike, por konsiderohet gjithashtu si një mjet i aftë për të vënë në komunikim individët. 

Ndërsa, për më të vegjlit,kryesisht fëmijët interneti dhe të gjitha aktivitetet në përgjithësi, shihen 

si qëllime loje. Edhe ne ëeb, fëmijët  kërkojnë  argëtim, përfshirje emocionale, ndërveprim, 

përmbajtje të menjëhershme dhe të thjeshta.  

Në internet ka shumë  adresa  të bukura dhe plotë me prezantime, që bëhen si spektakle 

krejtësisht të padobishme nga pikëpamja arsimore. Një nga problemet më të mëdha të zhvillimit 

të ardhshëm të internetit, do të jetë pikërisht ajo për të siguruar përmbajtje kulturore të 

pranueshme. Interneti është një faktor ndryshimi për shoqërinë e ardhshme, nga zgjedhjet që 
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bëjmë do të varet shoqëria e  nesërme, dhe në këtë kuptim, interesi në çfarë është interneti për 

fëmijët tanë, duhet të bëhet një subjekt i planit të parë në diskutimin pedagogjik.  

Projektimi  i një ndërfaqeje është projektimi  i një bote, i një sistemi në të cilin përdoruesi aktor 

zgjeron personalitetin e vet. Shumë shpesh, ndërfaqësimet  ëeb, ndërtohen sipas modeleve të 

caktuara, me një mbyllje drejt mundësive të ofruara nga përdoruesi  dhe duke pasur si model një 

lloj të caktuar përdoruesi, që gjithmonë e  më tepër  nuk përkon me realitetin. Pra, kjo liri 

veprimi e përdoruesit është faktor revolucionar që duhet futur patjetër në projektim. Në lirinë 

njohëse për të zgjedhur ose për të mos zgjedhur diçka, përdoruesit, fëmijët, i ndërtojnë njohuritë 

e tyre, i imponojnë shijet e tyre dhe mësojnë të ndërtojnë personalitetin e vet.  

Në mjediset virtuale të ofruara nga interneti, ku fëmijët mund të marrin identitete te ndryshme 

dhe të ndërveprojnë me të huaj, dallimi midis jetës reale dhe të simuluar, mund të jetë jo 

gjithmonë e qartë. Në chat, është pothuajse e pamundur, sidomos për një fëmijë, ta dalloje nëse 

po bashkëvepron me një person real apo një karakter artificial. Disa studime sugjerojnë se zhytja 

në këto mjedise virtuale, mund të ketë efekte të fuqishme  në zhvillimin psikologjik të fëmijës, 

por për të cilin ende nuk njihet as  madhësia e as drejtimi.  

Për këto dhe shumë arsye të tjera,  është gjithashtu e nevojshme për të studiuar ndërfaqesimet 

ëeb edhe  nga një këndvështrim psikologjik, në  përpjekjen për të krijuar zona të mbrojtura, ku 

fëmijët mund të rriten dhe të lidhen, me miratimin e moshatareve në një kontekst arsimor. 

Interneti është potencialisht revolucionar sepse përveçse eliminon distancat, lejon dialogun, 

shkëmbimin, pjesëmarrjen e shumtë.  

Pra përgjithësisht mund të pohojmë se, nuk ekziston  një projektim specifik për faqet e internetit 

të fëmijëve, që merr parasysh nevojat e tyre, veçoritë, të mënyrës së tyre të  menduarit dhe të 

mësuarit. Në përgjithësi, aplikohen të njëjtat mjete të botës së të rriturve edhe në botën e 

fëmijëve. Dhe duke  hyre në specifikat e adresës së projektuar, kuptohet përdorshmëria e ulët e 

adresave, që në shumë raste e ngadalësojnë madje pengojnë edhe nevojshmërinë.  

Është shfaqur një mungesa vëmendjeje ndaj funksionalitetit të objekteve, për fuqinë e tyre të 

komunikimit që shpesh është nënvlerësuar. Ky është një aspekt i rëndësishëm. Gabimi qëndron 

në faktin se, në përgjithësi, një adresë përgatitet duke hartuar objektet që e përbëjnë, që janë në 
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përputhje me formën grafike, me ngjyrat e  paraqitjes, pa i dhënë vëmendje kuptimit komunikues 

që transmetohet nga tërësia e imazheve. Ndërsa, një nga konceptet qëndrore është, rëndësia e 

pamjes simbolike të objekteve, të vendndodhjes së tyre, të konfigurimit nën fushën e hapësirë se 

faqes së ëeb-it. Shpesh nuk merret në konsideratë prakticiteti i faqes, i funksionalitetit por vetëm 

i karakteristikave të paraqitjes, të estetikës, drejtë të cilave, për fat të keq, shoqëria jonë ka prirje.  

2.11 Edukimi i prindërve në përdorimin e internetit nga fëmijët 

Edukimi si qëllim i përmirësimit të marrëdhënieve njerëzore dhe i formimit të filizave të reja, 

fëmijëve që rriten nga këto marrëdhënie, pikë së pari duhet të drejtojë shikimin nga prindërit. 

Domosdoshmëria e këtij edukimi mund të pranohet nga të gjithë ne, pasi kronika dhe jeta e 

përditshme po na informojnë se pasojat e internetit kanë dalë në skenë, dhe nuk shërohen lehtë, 

në qoftë se nuk i kurojmë që në shkak. Kushdo prind që ka një kompjuter të lidhur në internet 

dhe një fëmijë në shtëpi, që e përdor përditë atë kompjuter, i bën një pyëjte vetes, atë se si të 

mbrojmë femijët tanë nga realiteti “online”. 

Fëmijët e ditëve të sotme jetojnë në një botë krejt të ndryshme nga ajo në të cilën jemi rritur ne. 

Në fakt prindërit tanë e kanë edhe me të vështirë për të kuptuar këtë brezin e ri, të nipërve e të 

mbesave të tyre, të cilët mezi ju kthejnë përgjigje, pasi i kanë veshët të zënë nga Ipod-i dhe duart 

e vëmendjen të përqëndruar tek Interneti, Blog-et, MSN-ja, etj. Kjo, ndonjëherë na bën të 

dukemi jashtë realitetit. Ndërsa, fëmijët tanë po, ata e kuptojnë shumë mirë këtë realitet.  

Përdorimi i internetit e ka ndikuar dhe ndryshuar shumë mënyrën sesi fëmijët e shikojnë, e 

konceptojnë dhe ndërveprojnë me botën që i rrethon. Nga njëra anë, përdorimi i internetit ka 

krijuar mundësi dhe avantazhe për ta njohur botën, realitetin, të shkuarën dhe historinë njerëzore 

në mënyrën më të shpejtë dhe më të kollajtë të mundshme, që ka ekzistuar ndonjëherë. Madje, 

ajo që e bën më interesant dhe joshës përdorimin e internetit është mundësia e mbledhjes së 

informacionit pa paguar asgjë.  

Përdorimi i internetit ka edhe një anë të rrezikshme dhe negative. Pornografia në internet ka 

marrë përmasa gjigande. Dhomat e Chat-it janë bërë fole e rehatshme për njerëz të rrezikshëm. 

Përdorimi i ëebcams e bën të rrezikshëm mirëqenien e fëmijëve/të rinjve dhe shumë prej tyre 
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janë duke rënë nëpër kurthe pa e kuptuar fare. Çfarë duhet të dijë dhe të bëjë një prind? Në duhet 

të bëjmë gjithçka që fëmijët tanë të mund të përfitojnë vetëm me të mirën nga përdorimi i 

teknologjisë, pa rënë pre e mashtrimeve dhe abuzimeve.  

 

2.12 Nga edukim teorik në këshilla praktike për përdorimin e internetit 

 

Duke qenë se parandalimi jep fryte më të mira se ndrydhja, prindërit (dhe gjyshërit, nëse janë të 

pranishëm dhe pranojnë të jenë të përfshire) duhet të lejojnë, të favorizojnë dhe të  propozojnë 

ato aktivitete që janë të ndryshme ndaj abuzimit të internetit; lojëra të llojeve të ndryshme, 

përdorimi i gjerë i materialeve dhe të zonave ku luajnë, dialogë dhe biseda, vizatime dhe 

ndërtime, zgjidhja e çështjeve në mënyrë të përbashkët, marrëdhënieve ngulmuese me familjet e 

tjera (miq, të afërmit, fqinjë). “Abuzimi-sipas një parimi të vjetër – nuk e përjashton 

përdorimin”. Kjo vlen logjikisht edhe për internetin. Nuk bëhet fjalë për ta eliminuar plotësisht 

nga jeta individuale dhe familjare, por për të shijuar atë në mënyrat dhe kohërat më të 

përshtatshme për temperamentin e moshës së fëmijëve, për situatat, për rrethanat. 

T´i vendosësh kufij përdorimit të internetit do të thotë të përshtatësh rregulla, mundësisht të 

“propozuara”, por edhe të “imponuara”, nëse do të ishte e nevojshme. Rregulli i parë dhe më 

efektiv është ai i shembullit të mirë të prindërve. Nëse ata nuk e paravendosin internetin përpara 

dialogut dhe marrëdhënieve brënda familjes, në qoftë se nuk “magjepsen” nga “faqet e 

preferuara të internetit”, dhe nga lojrat, nëse ata tregojnë aftësi kritike përballë të gjitha 

mesazheve të ekranit të vogël komjuterik, praktikisht u mësojnë fëmijët një të vërtetë themelore:  

Të mos bëhesh i varur nga kompjuteri dhe interneti, është e mundur dhe e bukur. 

Një rregull i dytë i rëndësishëm mund të formulohet kështu:  

interneti është një mjet dhe jo i zoti i shtëpisë,  

dhe si normë, kompjuterin e mban larg, e lë të fikur ose e  fik gjatë vakteve (për të bërë të 

mundur bisedën), në mëngjeset e ditëve të shkollave (për të mos penguar zhvillimin e rregullt të 

aktiviteteve tradicionale në fillim të ditës), gjatë orëve të pasdites për t´iu kushtuar studimit, ... 

në momentin kritik, kur duhet të “largohesh” për një shlodhje të duhur gjatë natës. 
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Nëse interneti është një mjet për t‟u përdorur me masë dhe inteligjencë, është e volitshme për 

prindërit (dhe/ose të afërmit) të njohin paraprakisht përmbajtjet kryesore të rrjeteve të ndryshme, 

me aq sa munden natyrisht, të bëjnë një përzgjedhje të kujdesshme të përmbajtjes që të lejojnë 

apo të këshillojnë shikimin, motivojnë qartësisht arsyet për zgjedhjet dhe ndalimet, t´i 

angazhojnë më shumë fëmijë në këto zgjedhje kritike.  

Pjekuria relative e fëmijës në shumë raste, për disa faqe ëeb-i, i bën pjesërisht të pakuptueshme 

apo moralisht të dëmshme, ndaj është mirë që të rriturit nëse është e mundur t‟u qëndrojnë pranë 

para, gjatë dhe pas përfundimit të navigimit. Logjikisht “ndihma” duhet të jetë e fshehtë, 

stimuluese, e hapur ndaj konfrontimit të ideve dhe shijeve, e cila respekton plotësisht 

ndërgjegjen e atyre që janë ende në moshën e zhvillimit.  

Prania e të rriturit gjithashtu ndihmon në respektimin e rregullave themelore të qëndrimit para 

ekranit të kompjuterit. Për shembull, është e nevojshme të mbash distancën e duhur nga ekrani, 

të ulesh drejtë, në vend që të shtrihesh përtokë me kokën ndër duart, të shmangësh dhomën e 

errët, të rregullosh volumin e tingujve etj. 

Nevoja për të zgjidhur problemin e kujdesit ndaj fëmijëve kur edhe nëna punon jashtë shtëpisë, 

është arsyeja kryesore për praninë gjithnjë e më të madhe të gjyshërve brënda familjeve “të 

reja”. Kjo prani mund të jetë pozitive nëse përgjegjësia kryesore për edukimin u ngelet 

prindërve, në qoftë se ka marrëveshje të konsiderueshme edukuese mes të moshës së dytë dhe të 

moshës së tretë. Në fakt, gjyshërit janë shumë të disponueshëm ndaj nipërve dhe mbesave, 

bisedojnë më shumë dëshirë me ta, janë spektatorë apo shokë të lojërave të tyre, mund të 

edukojnë në gëzimin e moderuar dhe kritik të Interneti. 

Ja disa mënyra praktike:  

 Edukoni veten tuaj: Me ritmin e shpejtë me të cilin ecën përpara teknologjia, ndodh që 

shumë prindër ndihen të pamundur për të kuptuar teknologjinë dhe përdorimin e 

internetit. Fëmijët mësojnë shumë më shpejt sesa ne, që do të thotë që edhe ne duhet të 

përpiqemi të mësojmë diçka, megjithëse kjo është një sfidë e vërtetë prindërore.  

Si mund t‟i ndihmoni fëmijët tuaj, kur ju nuk e keni idenë se për cfarë bëhet fjalë?  
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 Mos u fshihni kurrë pas justifikimit që “nuk e kuptoni dot teknologjinë”, por përpiquni të 

hyni në racionalitetin e asaj çka ju kërkon fëmija, dhe të bëheni bashkëbisedues, 

bashkëautorë dhe bashkëzgjidhës të problemit. Bëni gjithcka që të jeni aktor pjesëmarrës 

në dialogun me fëmijën, në mënyrë që të krijoni një lidhje konfidenciale, e cila ju 

ndihmon për të kuptuar problemet e mundshme, që mund të shfaqen nga lundrimi në rrjet 

i fëmijës  

 Bëni gjithcka që të ecni përkrah fëmiëjve tuaj, në të gjitha fushat. Mosdija apo refuzimi  

nuk është zgjidhja e duhur, sepse natyrshëm nuk mund ti ndihmoni fëmijët tuaj në një 

fushë në të cilën ju nuk e keni idenë, por gjithsesi gjeni materiale të thjeshta për të 

mësuar përdorimin e internetit dhe mos u dorëzoni prej vështirësive, por përpiquni të 

kuptoni parimet themelore.  

 Kërkoni ndihmë nga shokë, miq apo dikush i cili mund t‟ju ndihmojë në lidhje me këtë 

gjë. Ndonjëherë është thjesht neglizhimi, apo fakti që ska çmë duhet, kjo apo ajo 

teknologji, që na le mbas dhe na bën të krijojmë një hendek midis vetes dhe teknologjisë, 

hendek i cili reflektohet edhe në marrëdhëniet me fëmijët.  

 Mos lejoni që fëmijët të përdorin internetin në dhomën e tyre. Duke qënë jashtë kontrollit 

prindëror pasi duke qenë pas dyerve të mbyllura të dhomave, fëmijët e kanë më të lëhtë 

për të hyrë në telash. Duhet justifikuar me faktin se kompjuteri është edhe mjet edukativ, 

përveç se lojë, dhe ska arsye përdorimi i fshehur. 

  Vendosni një kod për përdorimin e internetit e mos lejoni që të përdornin internetit pa 

praninë tuaj. Kjo nuk do të thotë që të veprojmë si në një rajon plolicie, por duhet gjetur 

mënyra që të kemi kontroll mbi përdorimin e internetit dhe që fëmijët të mos ndihet të 

kufizuar. Përdorni inteligjencën tuaj në lidhje me këtë gjë.  

 Vendoseni kompjuterin në sallon, kuzhinë apo diku ku ju mund ta kontrolloni lehtësisht 

qoftë edhe duke u hequr sikur kaloni andej rastesisht. Fëmijët mund të ankohen se po u 

shkelet “privatësia” e tyre, por mos harroni që detyra jonë është që t‟i mbrojmë fëmijët 

tanë. Vendosni një kohë të caktuar për përdorimin e internetit. Vendosni prioritet dhe 

qëllimin pë të cilin do ta përdorni internetin.  



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  55 

 

 Mbi të gjitha flisni me fëmijët tuaj hapur dhe shpjegojini rreziqet e përdorimit pa kujdes 

të internetit. Për këtë numd të përdoren si shembuj rastet e ngjashme të kronikës apo edhe 

filmave apo librave, ku kanë pasur për protagonist një ngjarje me fund të shëmtuar si 

pasojë e keqpërdorimit të internetit. Kjo në një farë mënyre do ti ndihmojë ata të 

kuptojnë se deri ku mund të kuriozojnë gjatë lundrimit, por krijon edhe një 

bashkëbisedim prindër-fëmijë, pjesë e të cilit mund të bëhen edhe rrëfimet që fëmija 

mund ti bëjë prindit mbi ndonjë bisedë të pakëndëshme ne rrjet, me të panjohur, apo të 

rritur që shtiren si fëmijë. 

 Pyetini fëmijët tuaj për gjëra të reja që ata mësojnë rreth botës së madhe “online”. Nga 

ky lloj dialogu fëmija ndjehet i vlerësuar, dhe fillon të demonstrojë aftësitë e tij teknike 

apo rrëfyese. Për fëmijët është e rëndësishme të marrë një vlerësim nga prindi për një 

dicka që ai mendon se e ka zbuluar vetë në internet, apo për mirëpërdorimin që ai i bën 

kompjuterit. 

 Ruani të pacënuar marrëdhëniet me fëmijët tuaj. Shumë prindër e kanë më të kollajtë që 

të lënë teknologjinë apo realitetin “online” sesa të bëhet dado e fëmijëve të tyre. Gjatë 

kohës së konsumimit të vakteve të ushqimit, mundohuni të flisni për gjëra të tjera që 

skanë lidhje me internetin, për shëmbull, për ndonjë libër, për shkollën, për lojrat 

tradicionale, etj. 

 Jepuni dashuri, kohë dhe vëmendje fëmijëve tuaj. Mos u kurseni t‟i dëgjoni ata kur ju 

tregojnë gjëra të reja, apo historira të lexuara në internet, përkundrazi mundohuni ti 

kuptoni dhe të jeni bashkëpunues në dhënien e mendimit, kur fëmija jua kërkon. Në rast 

neglizhimi apo mosvëmendjeje ndaj një problemi të thjeshtë që ata mund të kenë, pasojat 

do të jenë ato të izolimit të fëmijës dhe mos rrëfimit të ngjarjeve të tjera, jo të këndshme, 

ku ata mund të jenë vetë protagonistë. 

 Mos ua kurseni këshillat dhe drejtimin nëpër situata të ndryshme. Përkundrazi, herë pas 

here kërkoni edhe ju mendime nga ata, pasi kjo zhvillon dialogun bashkëpunues midis 

prindërve dhe fëmijës, dhe kështu fëmiaj sua kursen asnjëherë kërkimin e mendimit për 

ngjarje apo situata të tilla, të pazgjidhshme apo pakuptueshme nga vetë ai. 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  56 

 

 Mos e ktheni internetin në gogol, por përdorni pa kursim të gjthë kohën e nevojshme për 

të edukuar veten dhe fëmijët tuaj mbi rreziqet dhe padyshim merrni masa të arsyeshme 

për mbrojtjen e tyre. Shtëpia juaj duhet të jetë edhe ambjent librash e lojrash të tjera, pa 

lënë mënjanë këtu shëtitjet, ekskursionet, lojrat, kinemanë, etj. 

Këto që thamë, padyshim, kërkojnë durim nga prindi, kohë dhe mbështetje kulturore për të 

rriturit, dhe  kuptohet se shqetësimet e prindërve nuk duhet të kufizohen në problemet e 

ushqimit, te veshmbathjeve dhe të shëndetit fizik, të fëmijëve, por ato mund dhe duhet të 

shtrihen në kujdesin ndaj tyre edhe në ekuilibrin emocional, në qetësinë  emocionale, në 

zhvillimin gjuhësor dhe intelektual, në moralitetin dhe në socializimin e fëmijëve. 

 

2.13 Udhëzime për përdorim të internetit sipas moshës  

Deri në 10 vjeç 

Fëmijët në këtë moshë duhet t‟i mbikëqyrni që të jeni të sigurt se nuk hasin në përmbajtje 

jopërkatëse. Prindërit, fëmijët e të cilëve janë në moshë deri në 10 vjeç, duhet të shfrytëzojnë 

paisje/programe për përdorim të sigurt të internetit që ta kufizojnë qasjen në përmbajtje, ëeb-

sajte dhe aktivitete të caktuara, si dhe të marrin pjesë aktive në aktivitetet e fëmijës në internet. 

11-14 vjeç 

Fëmijët në këtë moshë janë më të shkathët kur e përdorin internetin. Sidoqoftë, atyre dhe më tej 

u nevojitet mbikëqyrje që të sigurohet mbrojtja e tyre nga përmbajtjet jopërkatëse. Paisjet për 

përdorim të sigurt të internetit duhet të shfrytëzohen për kufizim të qasjes në përmbajtje dhe ëeb-

faqe të caktuara, si dhe për marrje të raporteve për aktivitetet në internet të fëmijëve. Gjithashtu, 

fëmijët në këtë moshë duhet të kuptojnë se informacionet private nuk duhet të jepen në internet. 

15-18 vjeç 

Fëmijët në këtë moshë pothuajse nuk duhet të kenë kufizime në aspekt të përmbajtjeve, ëebsite-

ve dhe të aktiviteteve. Adoleshentët janë mjaft të shkathët në përdorimin e internetit. Megjithatë, 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  57 

 

prindërit, edhe atyre duhet t‟u caktojnë disa udhëzime themelore për siguri. Duhet t‟i kenë në 

disponim që t‟i kuptojnë mesazhet e papërshtatshme që i kanë pranuar fëmijët e tyre dhe t‟u 

tregojnë se si t‟i evitojnë situatat jo të sigurta. Nuk është keq t‟i kujtoni fëmijët se cilat të dhëna 

personale nuk duhet të jepen nëpërmjet internetit. 

 

2.14 Prespektivë pedagogjike e vlerësimit të internetit 

 

Është tashmë e padiskutueshme vlera e fortë arsimore e kompjuterit dhe, në të njëjtën kohë, 

pranohet edhe kundërshtia dhe problematika që e ndjek nga pas, të nënkuptuara nga fakti se 

“Interneti” – si i tillë, nuk është as shumë i mirë dhe as shumë i keq. I parë në perspektivën 

pedagogjike, interneti, mund të përdoret për mirë ose per keq. 

Një vlerësim i tillë, gjithsesi nuk mund të jetë apriori i lehtë, sepse në përcaktimin e tij 

kontribuojnë shumë variabla që bashkëveprojnë në një situatë të veçantë, por le të 

përqëndrohemi në një analizë teorike që i përket në veçanti kontekstit familjar, i cili është i 

karakterizuar gjithmonë nga aspekte origjinale dhe dinamika ndërpersonale gjithmonë  ne 

ndryshim. 

Një reflektim pedagogjik mbi këtë temë, përfshin sakaq përfitimin e një gacmimi apo qëndrimi 

kërkimor dhe të kuptuarit problematik – jo gjithmonë i shpeshtë mes vetë edukatorëve – që 

largohet nga ndjekja e   diagnozave dhe trajtimeve të lehta, nga tundimi i thjeshtimit dhe i 

reduktimit të problemit të matshëm, nga të dhënat empirike. 

Nuk duhet harruar se detyra e arsimit është që të promovojë potencialin e plotë të subjektit 

arsimorë dhe bashkësisë njerëzorë, duke i drejtuar më së miri në drejtimet e vlerave dhe 

qëllimeve, në itinerarin e të qenurit dhe asaj çka duhet të jesh. Arsimi dhe pedagogjia në mënyrë 

të përditshme janë aktorë aktivë në një projekt impenjativ për t‟u përfshirë në shkallën më të 

lartë dhe në nivele të ndryshme, të formimit të njeriut, dhe që vihen në funksion për ta edukuar 

atë me vetëdijen, ndërgjegjen dhe përgjegjësinë, gjë të cilën, asnjë libër pedagogjie mund ta 

ofrojë i vetëm. 

Disa reflektime pedagogjike të kësaj natyre e gjejnë zanafillën që në periudhën e Platonit, tek i 

cili në librin e tretë të Republikës, ku shumë shekuj më parë, identifikohen njohuri aktuale dhe 
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pedagogjike jashtëzakonisht bashkëkohore dhe të  dobishme edhe edhe në ditët e sotme. Jo 

vetëm mësuesit profesionist edukojnë – pohon filozofi – por edhe “kudo-ja” (pantakhù), edukon 

apo disedukon. “Pantakhù” që edukon,- shkruan ai,- është qyteti, me rrugët dhe ndërtesat e tij, 

janë artet pamore dhe të artizanatit, madje janë edhe punimet me qëndisje dhe ëndje, janë qëniet 

e gjalla si dhe mënyra se si  trajtohen këto qenie nga njerëzit.  

Platoni propozon që të shikohet me kujdes për “kudo-n”, për t‟u bërë të vetëdijshëm për pasojat 

e tij arsimore, vlen për të përmendur, për shembull, nevoja për të përjashtuar nga “polis-i” ata 

artizanë që me veprat e tyre  tregohen ta pa aftë për të plotësuar etjen e njeriut për bukuri dhe 

harmoni. 

Për të krahasuar këtë teori të Platonit, që të edukohemi nga relacionet/marrëdhëniet më të tjerët, 

ne mund të sjellim si shembull edhe disa sugjerime prezente në filozofinë arsimore të filozofit 

dhe pedagogjistit Martin Buber. Marrëdhëniet ne mund t‟i identifikojmë si edukuese kur flitet 

për  marëdheniet ndërpersonale të dialogut, në përvojën e origjinales tonë, si pjesëtarë aktivë të 

dialogur dhe ndërveprimit. 

Një moment tjetër, “praktike” edukimi, mund të nxirret nga një seri sugjerimesh dhe 

propozimesh të lidhura me vendimet individuale, të cilat në një kontekst që ka për qëllim të jetë 

arsimor, individët e përfshirë në vendimmarrje arsimore duhet t´a marrin në lidhje me një 

problem të caktuar, duke përjashtuar atë që është në kundërshtim me realitetin e edukimit, duke 

nxitur forma vendimarrjeje që e favorizojnë edukimin dhe arsimin. 

Ne mund të pohojmë pa dyshim, se tendenca për të përdorur kompjuterin/internetin 

individualisht favorizon izolimin dhe ndërpret shumë  rrugë të komunikimit brenda familjes. 

Dikush mund të kundërshtojë se ky diferencim i vendeve të komunikimit apo dëgjimit mundëson 

të mëdhenj dhe të vegjel për të hyrë në programet më të përshtatshme, si për njërin ashtu dhe për 

tjetrin. Në lidhje me këtë, ne kemi njohuri personale, që gjithsecili mbi tendencën e shumë  

kanaleve televizive për të krijuar orare gjithnjë e më të ndryshëm në krahasim me nevojat e  

ndryshme të një subjekti, si rrjedhojë edhe mundësinë për të zgjedhur produktet më të mira që 

merren në konsideratë nga një koleksion i pasur propozimesh; dhe që e shikojnë me sy të mirë  

këtë  “subjektivizëm të përdorimit të kompjuterit”. 
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Ndër të tjera mund të mendohet se prania e më shumë se një kompjuteri në shtëpi luan një 

funksion të shëndetshëm të shmangies së konflikteve ndër personale për preferencat e ndryshme 

në navigimin për t´u ndjekur. Duket, megjithatë, se në fund të fundit, mbizotëron fakti se 

subjektet/personat  ne moshën e rritjes jane ata që e duan më shumë internetin dhe ky është një 

fakt që nuk mund ta kundërshtohet. Ardhja e papritur e kompjuterit, dhe e më shumë 

kompjuterave në familje, ka sjellë sakaq një   transformim sasiore dhe cilësore të hapësirës dhe 

kohës së atij takimi ndërpersonal dhe social, që në një kontekst të tillë merr vlera specifike 

emocionale-dashurore, përveçse edhe i nevojshëm  për qëllime arsimore.  

Duhet thënë edhe se, pothuajse në mënyrë paradoksale, takimi mund të bëhet i  vërtetë edhe 

konstruktiv edhe nëpërmjet momenteve të vështirësive ndërpersonale, keqkuptimit, konfliktit: 

“lufta ndërpersonale e dialogjike” – siç do ta quante Martin Buber,  - mund të jetë e frytshme 

dhe edukuese, mund të  ndihmojë për të gjetur veten dhe të tjerët në mënyra të reja, për të 

ripërcaktuar marrëdhëniet reciproke në mënyrë direkte dhe transparente, duke respektuar 

ndryshimin: të fshish konfliktin do të thotë të mohosh takimin, të kultivosh një atmosferë jo të 

përshtatshme, që do të thotë indiferencë, e kundërta e marrëdhënieve të vërteta edukative”. 

Duhet të merret patjetër në konsideratë edhe lidhja e mundshme mes rritjes së forcës së tërheqjes 

dhe vetë numrit të televizorëve, kompjuterave dhe paisjeve të tjera elektronike, që po bëhen 

gjithmonë e më tepër pronarët e hapësirës shtëpiake, dhe të heshtjes ndaj eksperiencës edukuese 

dhe të racionalitetit në familje. Është për të reflektuar se si kompjuteri, që s‟është as i pari dhe as 

i vetmi përgjegjës i këtij proçesi të krizës dhe zbrazjes, mund të jetë shkaku dhe efekti në të 

njëjtën kohë, i shterimit të vlerave dhe mësimdhënies që përshkon strukturën tonë sociale dhe 

kulturore. 

Pra, nuk është ekzagjerim, nëse në bazë të të dhënave mjedisore të vëzhguara në familje nga 

gjithsecili prej nesh, të  flasësh  për përvojat e përhapura të abuzimit dhe – me një term tashmë 

në modën evropiano perëndimore – “të varësisë nga interneti”. E thënë me fjalë të tjera, 

pavarësisht nga përmbajtja e ekspozuar, komunikimi elektronik – ashtu si komunikim njerëzor 

në përgjithësi – propozon ose imponon një ekuilibër  të caktuar të marrëdhënieve  me marrësin. 

Konsiderata të ndryshme, të mbështetura mbi vëzhgimet tona njërëzore, na mundësojnë të 
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pohojmë me siguri të mjaftueshme se marrëdhënia kompjuter-fëmijë e nxit këtë të fundit që të 

jetë i varur, dhe gjithnjë të një pritjeje pasive dhe jokritike.  

Kjo nuk do të thotë që një përfundime i tilla të mund të pranohen apriori apo nuk mund të 

konsiderohen si të vërteta, pasi ashtu siç të gjithë e dimë, edukim do të thotë marrëdhënie, 

dialog, shkëmbim informacioni, vëzhgim, dhe vëzhgimet e bëra nga njerëz/persona të pregatitur 

nga ana pedagogjike, nuk mund të çojnë veçse në konkluzione, në qoftë se jo realiste 

pedagogjikisht, aty afër saj patjetër që po. 

Është tashmë pjesë e vetëdijes së përbashkët ndërgjegjshmëria se komunikimi elektronik është, 

në shumicën e  rasteve, jo-rrethor, por paraqitet sipas një modeli linear, me një drejtim të vetëm, 

dhe nuk lejon një përgjigje simetrike, në të njëjtin kanal dhe në kohë reale nga ana e atij që merr 

mesazhin. Përveç të tjerash është krijuar edhe vetëdije e forcës agresive dhe hipnozës së 

imazheve, të cilat kanë fuqinë për të lejuar perceptimin e drejtpërdrejtë dhe të menjëhershëm të 

realiteteve komplekse, por që, në shumë raste, duke u mbështetur në shpejtësinë e sekuencave, e 

bëjnë jashtëzakonisht të vështirë interpretimin  kritik të kuptimeve shumë të qarta, por mbi të 

gjitha të kuptimit të përgjithshëm, sintetik,themelor  dhe shumë shpesh “të fshehur”.  

Një fuqi e tillë sugjerimi, e cila përdor kode të ndryshme (të shëndoshë, estetik, gjuhësor ...) 

është shumë më e fortë në lidhje me brishtësinë psikologjike të një fëmije i cili, në fazën 

fillestare të strukturimit të personalitetit, nuk zotëron ende mjete të përshtatshme mbrojtjeje dhe 

racionalizimi, të një “mendjeje të pandërgjegjshme sintetike” që të jetë në gjendje të nxjerr një 

kuptim nga rrjedha e informacionit; madje përpara akumulimit të mesazheve atë mund ta kap një 

ndjenjë mosorientimi,  ankthi dhe, së fundi, një paralizë konjitive që bllokon shanset e tij për 

reagim kritik.  

Sigurisht, mund të kundërshtohet se kompjuteri sjell botën në shtëpi, hap horizonte të reja, e cila 

është një shkollë e pashembullt paralele me arsimimin, por edhe nëse shikimi i kompjuterit na 

lejon të “dimë më shumë” – për sasinë e përmbajtjes informuese që transmeton – kjo nuk duket 

se favorizon cilësinë e njohurive. Në të vërtetë, interneti e formon shikuesin në një argëtimin 

komod pa marr pjesë, duke bërë që “të mendohet më pak”, gjë ecila ka rezultat aspak edukativ, 

siç do të thoshte filozofi Gottfried Ëilhelm Leibniz, që “shkenca pa ndërgjegje është shkatërrimi 

i shpirtit”.  
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Përdorimi i internet përvec të tjërash, mund të mbështesë rritjen e ndjeshmërisë vizuale dhe 

shpejtësinë për të perceptuar dhe kuptuar shenjat dhe simbolet: në perfitime të tilla krijohen 

gjithnjë e më shumë kontraste në rritje, vështirësi për përqëndrim, për kujtesë dhe reflektim, 

aftësi që nuk inkurajohen nga bombardimi shurdhues i mesazheve elektronike etj. Pra bëhet fjalë 

per pasoja që i ndesh edhe në rezultatet shkollore.  

Sipas mësuesve nga nivele të ndryshme të arsimit, studentët, fëmijët e imazhit dhe të reklamave, 

shprehen  kryesisht për slogane, shpejt dhe shkurt, dhe tregojnë një aftësi të varfër në lexim, 

reflektim dhe argumentim; për shembull zhvillimi i një temë, ecën me shkeputje, me blloqe 

konceptuale që lidhen me vështirësi, dhe kjo rezulton e vështirë për vetë mësuesit të analizojnë 

dhe vlerësojnë argumentin e dhënë.  

Sasia e madhe e kohës që i dedikohet kompjuterit në perspektivën tonë, sipas mësimit të 

diskriminuar të së përditshmes mund të interpretohet sikur i aludon historikut të përvojës 

njerëzore dhe edukative, pamundësisë për tu rikthyer mbrapa dhe për të ripëshkruar ngjarje 

tashmë të jetuara.  

Të mos harronjmë në lidhje me këtë denoncimin e fortë të John Condry [K.R. Popper, Një 

patentë pë të bërë TV, tek K.R. Popper, J. Condry, Televisioni mësues i keq, Reset, Milano, 

pg.37.] – në artikullin e mirënjohur  të komentuar nga Karl Popper
1
, i cili thotë – “Kompjuteri 

është një hajdut i kohës: fëmijëve u grabit orë të çmuara, thelbësore për të mësuar diçka në lidhje 

me botën dhe vendin që seicili zë”. Kompjuteri, me pushtimin e tij, ka vjedhur kohën e 

nevojshme të lojërave tradicionale të fëmijëve lojrave të imagjinatës, garave në qiell të hapur; 

dhe këtë e e ndien dhe e pasqyron më mirë aktiviteti tipik fantastik dhe krijues i fëmijës, i nxitur 

nga përdorimi i video games duke e ndryshuar kështu natyrën e vërtetë të lojës së tij, që 

karakterizohet nga autonomia dhe spontaneiteti duke e ngurtësuar në brendësi të modeleve 

heteronomous që i imponojnë përdoruesit të saj të bëhet dëgjues-ekzekutues nga shpikjet e të 

tjerëve. 

Ne duhet të inkurajohemi që të rishikojmë mënyrën tonë të jetës, nëse mendojmë se, edhe për 

mungesën e shpeshtë të alternativave për përdorimin e internetit, egsitojnë shumë “fëmijë pa 
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fëmijëri” dhe se kjo situatë, në shumë mënyra të reja, ka një marrëdhënie  me rritjen e dukshme 

të rasteve të depresionit të fëmijërisë të ndeshur nga psikologë të ndryshëm. 

Sigurisht, ne duhet të pranojmë se ekspozimi gjithnjë e më i  zgjatur përballë kompjuterit është 

ekspozim dhe më i zgjatur ndaj banalitetit, ndaj modeleve të jetës së dhunshme, ndaj agresivitetit 

në marrëdhëniet ndërpersonale, ndaj imazheve negative të roleve seksuale dhe të marrëdhënies 

së tyre; ose, sidomos në spote reklamuese dhe shumë telenovela të zbukuruara, paraqiten vetëm 

fëmijët e bukur, djem të bukur, adoleshentë të bukur, në një kontekst të pasur dhe të mbytur, ku 

meraku i vetëm është që të blesh diçka apo të zotërosh dikë. 

Ne e dimë se sa të rëndësishëm janë në moshën e zhvillimit, proçeset e identifikimit dhe 

imitimit, përmes të cilëve mësohen shumë sjellje. Gjithashtu dimë se në vitet e fëmijërisë 

mbizotëron një moral heteronomous, siç e quante Jean Piaget, [J. Piaget, Gjykimi moral tek 

fëmija, Alcan, Paris, 1957. Kap 2]. për të cilin ajo çka e drejton sjelljen janë kryesisht fjalët dhe 

shembulli i modeleve të personave të rritur, shpesh televiziv, dhe pastaj, në fazën delikate të 

adoleshencës, e shënuar nga kriza e identitetit dhe nevoja për ta zgjidhur vetë, i riu mund të 

përputhet lehte me modelet  e mediave dhe t‟u ngjaj, duke i dhënë përparësi komoditetit për të 

qënë “personazh” në krahasim me përpjekjen e vështirë për t‟u bërë një person. 

Megjithatë, problemi thelbësor i arsimit, nuk është aq shumë reagimi individual i personit ndaj 

një  përmbajtjeje negative, sesa zvarritja tinëzare e një mënyre të menduari dhe të vepruari.  

Prandaj, ne e konsiderojmë tepër të rëndësishme faktin se: prindërit duhet të kalojnë në “fakte”, 

të ri pronësohen me përgjegjësinë e tyre edukative dhe madje, vetë edukuese, duke qënë të parët, 

me dëshminë dhe me iniciativën e tyre pedagogjike që të shprehin një qëllim ndaj eksperiencës 

familiare, një planifikim në kohën e fëmijëve, dhe të mos presin vetëm nga shkolla, shoqatat, 

mjedisi apo edhe mediat, që të mund të favorizojnë në rikthimin e dialogut edukues në familje. 

Prindi si edukator i parë i fëmijës, duke arsyetuar e reflektuar mbi këto shembuj, diku teorikë e 

diku empirikë, mund të fillojë të udhëheqë dhe të vendos në familje një atmosferë të bashkimit 

në ndryshim, një atmosferë me bazë dialogun, e bërë me pjesëmarrje të përbashkët, 

bashkëpunimi, socializim i vërtetë, të komunikimit demokratik.  
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Në këtë drejtim, kompjuteri, mund të shërbejë si ndihmë për momente pozitive të përballjes, 

shkëmbimit, pranimit të ideve të ndryshme, por megjithatë nuk duhet të jetë i vetmi burim i një 

qarku ndër familjar, përkundrazi, shpesh duhet të hesht- vecanërisht në momentet të caktuara. 

Prindi duhet të pranojë dhe të vërë në dukje funksione të tilla socializimi, por gjithnjë jo pa 

sygjeruar më parë-në të njëjtin drejtim edukues-ekperienca alternative të përdorimit të 

kompjuterit, si takime me bashkëmoshatarët, punë ose lojra gruppi, sport etj. 

Gjithashtu në ditët e sotme edhe pse ngadalë po përhapen programet e ekpseriencave të 

trajnimeve prindërore, duke u kthyer në ligjshmëri, pra mardhënie adhe eksperienca midis 

prindërve është sa koherente aq edhe e mbështetur nga pedagogjia, mjaft të sjellim këtu ato çka 

than i madhi Karl Popper, kur duke shprehur se: “Kompjuteri, ashtu siç është një forcë e 

tmerrshme për të keqen, mund edhe të jetë një forcë e tmerrshme edhe për të mirën¨. Arsimi i 

sotëm disponon shumë njerëz të përgatitur mbi problemet e edukimit dhe që këta njerëz me të 

vërtetë mund të orientojnë pedagogjikisht dhe empirikisht familjet, prindërit dhe fëmijët, të jenë 

në gjendje të dallojnë çfarë është mirë dhe çfarë nuk është, nga pikëpamja edukuese në 

marrëdhëniet kompjuter-fëmijë”. 
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KAPITULLI III 

 

METODOLOGJIA 

 

3.1  Kampioni dhe burimi i të dhënave  

 

Në këtë studim kanë marrë pjesë 1000 të anketuar, të cilët janë përgjedhur rastësisht në 

ambientet e shkollave publike dhe private si dhe në qëndrat e ndryshme të internetit që 

frekuentohen më së shumti nga fëmijët e këtyre moshave, të vendosura pranë ambienteve të 

shkollave apo pranë ambienteve të tyre të banimit. Qëllimi i këtij vrojtimi me pyetësorë është 

identifikimi i varësisë që kanë fëmijët në përgjithësi nga interneti dhe në veçanti tek nxënësit e 

shkollave 9 vjeçare publike dhe private. Të identifikohen gjithashtu edhe disa nga problemet më 

të mprehta që lidhen direkt ose indirekt me përdorimin e internetit nga fëmijët e këtyre moshave 

dhe masat që mund të merren nga prindërit apo nga institucionet arsimore për parandalimin e 

fenomeve që ndikojnë së pari në edukimin e fëmijëve dhe së dyti në rezultatet e tyre në shkollë.  

Metodologjia e përdorur në këtë punim do jetë në funksion të realizimit të këtij qëllimi. Ajo 

kombinon të dhënat primare me ato sekondare. Të dhënat sekondare janë rezultat i rishikimit të 

një literature të gjerë dhe bashkëkohore mbi varësinë dhe rolin që ka përdorimi i internetit tek 

fëmijët, cilët janë faktorët kryesorë, sa ndikon konsumi i internetit tek rezultatet e këtyre 

fëmijëve në shkollë por edhe në edukimin e përgjithshëm të tyre, si dhe rreziqet kryesore që 

lidhen drejtpërdrejt me internetin. Kjo literaturë është siguruar nga kërkimet e ndryshme 

elektronike të disa universiteteve dhe organizatave të ndryshme që e kanë trajtuar këtë fenomen, 

si dhe nga një sërë burimesh të tjera duke shërbyer për të plotësuar pjesën teorike të punimit.  

Kërkimi primar është mbështetur në analizën e të dhënave të mbledhura nëpëmjet pyetsorëve të 

shpërndarë tek nxënësit e shkollave 9 vjeçare. Punimi ka për qëllim të testojë lidhjet ndërmjet 

variablave të modelit konceptual të marra në studim dhe t‟i japë përgjigje pyetjeve të mëposhtme 

kërkimore: 

 A krijojnë fëmijët varësi nga interneti?; 

 A ndikon konsumi i tëpërt i internetit në përparimin e tyre arsimor?; 
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 A ndikon gjinia tek varësia e tij nga interneti?; 

 A ndikon mosha e adoleshentëve tek varësia nga interneti?; 

 Të përcaktojë marrëdhënien mes nivelit të arsimimit të prindërve  të adoleshentëve dhe 

varësisë nga interneti të adoleshentëve; 

 Të evidentojë konceptimet e adoleshentëvë lidhur me rreziqet e internetit; 

 Të evidentojë aktivitetet kryesore që ndërmarrin adoleshentët gjatë përdorimit të 

internetit; 

 Të evidentojë shpeshtësinë e përdorimit të internetit nga adoleshentët e grup-moshës 10-

15 vjeç; 

 Të evidentojë kohëzgjatjen e përdorimit të internetit nga adoleshentët e grup-moshës 10-

15 vjeç. 

Për arritjen e objektivave të këtij studimi lidhur me disa nga këto probleme të rërndësishme që 

lidhen ngushtësisht me edukimin dhe formimin e nxënësve të shkollave 9 vjeçare kryesisht 

krahas literaturëes dytësore është kryer edhe një vrojtim në terren nëpërmjet një pyetësori 

(Pyetësori bashkëlidhur në Kapitullin VII). 

 

3.2 Instrumenti i studimit  

 

Një nga strategjitë e kërkimit të përdorura për realizimin e studimeve është ajo e mbështetur në 

vrojtime me pyetësorë e cila është një nga teknikat e mbledhjes së të dhënave që i përkasin kësaj 

strategjie. Përdorimi i strategjisë së vrojtimit mundëson mbledhjen dhe analizën sasiore të të 

dhënave duke përdorur statistikën përshkruese dhe atë analitike. Gjithashtu të dhënat e 

mbledhura nëpërmjet kësaj strategjie mund të përdoren për të sugjeruar arsye të mundshme për 

lidhje të caktuara ndërmjet variablave dhe për të krijuar modele të këtyre lidhjeve.  

Metodat e arritjes së qëllimit të studimit janë nga më të ndryshmet duke pare dhe duke vlerësuar 

njëkohësisht avantazhet dhe disavantazhet e secilës prej tyre. Përdorimi i pyetsorëve si metodë 

për mbledhjen e të dhënave në këtë material mundëson jo vetëm analizimin e lidhjeve të 

mundshme ndërmjet variablave të marrë në studim, por jep mundësinë edhe të disa 
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rekomandimeve që janë aktuale në binomin fëmijë-internet, dhe që kohët e fundit ka mare 

vëmendje të madhe nga familja dhe shkolla njëkohësisht.  

Në këtë vrojtim kanë marrë pjesë 1000 të anketuar, të cilët janë përgjedhur rastësisht në 

ambientet e shkollave publike dhe private si dhe në qëndrat e ndryshme të internetit që 

frekuentohen më së shumti nga fëmijët e këtyre moshave, të vendosura pranë ambienteve të 

shkollave apo pranë ambienteve të tyre të banimit. Të anketuarit (nxënësit) kanë qënë të gjinive 

dhe klasave të ndryshme. Vrojtimi u mendua të kryehet jo vetëm në shkollat publike por edhe në 

shkollat private me një shtrirje në rrethin e Tiranës, për arsye të numrit më të madh të nxënësve 

në këtë rreth por edhe të shpërndarjes më të madhe të qëndrave të internetit krahasuar me zonat e 

tjera.  

Pyetësori përbëhet nga tre pjesë. Pjesa e parë, e cila përmban informacion të përgjithshëm 

demografik për të intervistuarin si gjinia, mosha, vendbanimi dhe lloji i shkollës në të cilin ata 

mësojnë publike apo private. Pjesa e dytë na jep informacion kryesisht për lidhjen e tyre me 

internetin, për kohën që këta nxënës harxhojnë në intrenet, qëllimin e përdorimit të internetit, 

mjedisin që ata përdorin për të naviguar në internet etj, kohën që ata e përdorin internetin etj. 

Ndërsa pyetjet e hartuara në pjesën e tretë kanë të bëjnë me ndikimin që ka përdorimi i internetit 

në rezultatet e tyre në shkollë  

Gjithashtu gjatë hartimit të tij u bë kujdes që të mbahej parasysh dy elemntë kryesore si 

besueshmëria e cila ka të bëjë me faktin nëse pyetësori do të prodhojë ose jo rezultate të 

qëndrueshme në kohë të ndryshme dhe për zgjedhje të ndryshme, si dhe vlefshmëria e pyetjeve. 

Për të vlerësuar vlefshmërinë e përmbajtjes u përdor metoda e “panelit të ekspertëve”, të cilët 

morën pjesë në hartimin e pyetësorit. Pyetjet janë formuluar në mënyrë të tillë që të jenë sa më të 

kuptueshme nga i anketuari duke zgjedhur përgjigjen nëpërmjet alternativave të parashikuara në 

pyetësor të cilat janë të shkallëzuara ose sipas shkallës Likert. Gjatë hartimit të pyetësorit një 

rëndësi të veçantë ju kushtua jo vetëm strukturimit të pyetjeve por edhe formulimit të tyre në 

mënyrën e duhur në mënyrë që edhe përgjigjet të ishin të vlefshme dhe në dobi të synimit 

kryesor.  

Lidhur me testin e besueshmërise, një mënyrë për t‟a vlerësuar atë është matja e 

qëndrueshmërisë së brendëshme psh nëpërmjet llogaritjes së Koefiçentit Cronbach Alfa. Bazuar 
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në llogaritjet për koefiçentët Cronbach Alfa për matjen e qëndrueshmërisë së brendëshme të 

pyetësorit u arrit në konkuzionin se vlera e tyre ishte më e lartë se 0.7, (norma e lejuar) duke 

treguar qëndrueshmëri të pyetësorit. Duke ditur se secila nga pyetjet paraqet një variabël i cili 

mund të marrë më shumë se një përgjigje, është menduar që në pyetjet e mbyllura alterantivat e 

përgjigjeve të jenë sa më reale në mënyrë që të merret informacioni i nevojshëm. 

 

 

3.3 Grumbullimi dhe analiza e të dhënave  

Vrojtimi në terren zgjati rreth 4 javë, dhe intervistat u kryen nëpërmjet ballafaqimit ballë për 

ballë me të intervistuarin. Të intervistuarit janë zgjedhur në mënyrë të rastësishme, dhe zgjedhja 

e kampionit është bërë në varësi të zonave me dendësi të njohur të lokaleve internet-kafe, zonave 

me përqendrim të madh shkollash 9 vjeçare, si dhe zonave rurale me numër të konsiderueshëm 

banorësh, sidomos zonat ku janë ndërtuar pallate të reja. Këto zona janë ato në të cilat mungojnë 

dukshëm sipërfaqet publike dhe hapësirat e gjelbra. Si rrjedhim internet-kafetë janë vendet më të 

frekuentuara nga fëmijët.  

Kryerja e vrojtimit në terren  u realizua nëpërmjet 30 studentëve që ndjekin programet e studimit 

të ciklit të dytë, master profesional apo master shkencor pranë Fakultetit të Shkencave Sociale, të 

cilët paraprakisht u njohën dhe u trajnuam jo vetëm për mënyrën e plotësimit të pyetësorit por 

edhe për mënyrën e kujdesshme të bashkëbisedimit me nxënësit, gjatë plotësimit të tij. Fillimisht 

pas hartimit të pyetësorit u krye një test kontrolli me 50 të anketuar për të parë nëse kishte 

probleme apo paqartësi në plotësimin e tij. Rezultati i testit tregoi se pyetjet e pyetësorit ishin të 

qarta dhe të kuptueshme nga të anketuarit e këtij vrojtimi.  

Përpunimi dhe analiza e të dhënave të grumbulluara u realizuan nëpërmjet paketave të 

programeve kompjuterike SPSS 17.0 dhe Excel. 

Analiza e të dhënave është kryer nëpërmjet analizës deskriptive, tabelave të kryqëzuara (Cross 

tabs), testeve të pavarësisë Chi-Square, ndërtimit dhe shqyrtimit të hipotezave, analizës 

faktoriale etj. Pra jo vetëm një analizë përshkruese por edhe një analizë analitike.  

Testi Chi Square (χ
2
) është një nga metodat më të përhapura për testimin e hipotezave për të 

dhënat cilësore, sepse të dhënat cilësore paraqiten në formë nominale ose ordinale (të 
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zakonshme). Gjetja e statistikave përshkruese për këto lloj të dhënash është shumë e 

rëndësishme.  

Të vetmet statistika përmbledhëse për këtë lloj të dhënash janë frekuenca dhe përqindja. Tabelat 

e Testit Chi-Square janë pikërisht të përshatëshme për këto lloj të dhënash. Hipoteza zero hidhet 

poshtë nëse në kontrollin e dyanshëm vlera e sig që raportohet në kolonën e fundit dhe që i 

korrespondon rreshtit me emërtimin Pearson Chi Sqaure është më e vogël se (5% ose 10%), 

varet se cilën prej tyre kemi zgjedhur. Në rastin tonë është marë 5%. 
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KAPITULLI  IV    

 

Analiza e gjetjeve të vrojtimit 

 

Pjesa e parë e intërvistës, mbi të dhënat e fëmijëve dhe mundësive konkrete të përdorimit të 

internetit. 

 

4.1  Shtrirja e përdorimit të internetit tek fëmijët (nxënësit) e shkollave 9 vjeçare  

 

Në vrojtim, ashtu siç e kemi përmendur edhe më parë,  morën pjesë 1000 anketues fëmijë, që 

konsideruar grupmoshën e zgjedhur, janë praktikisht nxënës të shkollavë 9 vjeçare. Ajo që na bie 

në sy është pjesëmarrja, pothuaj e njëjtë e seksit femër dhe mashkull, e intervistuar, si dhe në 

përdorimin e internetit. Nga Grafiku 1 na rezulton se 53.9% e tyre kanë qënë djem dhe pjesa 

tjetër 46.1% vajza. 

Grafiku 1 

 

 

Ndërkohë konstatojmë se në ambjentet shkollore, ato të dëfrimit, apo edhe “Internet-Caffe”-të, 

pjesa më e madhe e të intervistuarve, vijne nga Tirana qëndër. Është për tu theksuar, se edhe në 

pyetësor ishte saktësuar kjo pjesë, por që gjithsesi pjesa e Tiranës periferi apo i kufirit ndarës 

nga Tirana qendër, nuk ka pasur një “prerje absolute”, prandaj kemi konsideruar periferi, ato 

pjesë që janë dukshëm larg unazës. Këtë gjë edhe intervistuesit e kanë shpjeguar qartë të 
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intervistuarve, ku pjesa më e madhe e tyre banojnë në zone urbane me 844 raste ose 84.4% dhe 

vetëm 156 nxënës ose 15.6% e tyre banojnë në periferi (Tabela 1). 

Tabela 1 

Venbanimi  Frekuenca Përqindja 

Tiranë (qëndër) 844 84.4 

Tiranë (periferi) 156 15.6 

Total 1000 100.0 

 

 

Një tjetër e dhënë interesante na vjen nga Tabela 2, e cila tregon se pjesa më e madhe e nxënësve 

të anketuar që kap shifrën 98%, mësojnë në shkolla publike ndërsa pjesa tjetër vetëm 2% 

mësojnë në shkolla private, një shifër kjo e pritshme për arsyen se pjesa më e madhe e fëmijëve 

të kësaj moshe mësojnë në shkolla publike dhe shumë pak në shkolla private kjo për arsye, 

kryesisht, ekonomike. 

 

Tabela 2 

Lloji i shkollës  Frekuenca Përqindja 

9 vjeçare publike 980 98.0 

9 vjeçare jopublike 20 2.0 

Total 1000 100.0 

 

 

Kur u përzgjodh fasha moshore e të intervistuarve, u përcaktua se mosha 10-15 vjeç, ishte 

mosha më e përshtatshme për studim, pasi edhe nga vrojtimet në terren, ishte konstatuar, se 

në ambjentet publike, ishte kjo moshë që shfaqej për më së shumti. Interesante të shikosh se 

për sa i takon shpërndarjes së moshës Grafiku 2 tregon se, peshën më të madhe e zënë nxënësit e 
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moshës 13 vjeç me 32.4% të ndjekur nga 12 vjeçarët me 25.9% dhe më pas nxënësit 14 dhe 15 

vjeç respektivisht me 18% dhe 16.8% dhe në fund renditen 11 vjeçarët dhe 10 vjeçarët pra 

nxënësit kalasave më të ulëta të ciklit të dytë respektivisht me 6% dhe 0.9%. qysh këtu fillojmë 

të kemi një panoramë më të qartë se kush është mosha më e ekspozuar në internet, të paktën në 

qytetin e Tiranës. 

 Grafiku 2 

 

 

Në këtë studim, ka qenë e rëndësishme të dijmë edhe se ku e përdorin më shumë internetin 

fëmijët, në shtëpi apo jashtë saj. Për këtë shërbeu edhe pyetja – A keni kompjuter në shtëpi? – të 

cilës, të intervistuarit i janë përgjigjur në masë të madhe, se kanë komjuter dhe internet së 

bashku. Ky është një tregues i mirë, për të na dhënë të kuptuar, se përdorimi i internetit shkon 

përditë e më shumë duke u spostuar, nga internet-kafe-ja në ambjentet shtëpiake. Grafiku 3 

pasqyron përgjigjet: 74.8% e tyre kanë deklaruar se kanë kompjuter dhe internet gjithashtu, në 

shtëpitë e tyre, të ndjekur nga 15.9% e tyre që thonë se kanë kompjuter por nuk kanë lidhje me 

internet.  

 

Fëmijët që kanë deklaruar më së shumti se kanë kompjuter dhe internet në ambientet e tyre të 

banimit janë 13 dhe 12 vjeçarët respektivisht me 32.8% dhe 24.3% dhe grup mosha me 14-15 

vjeçarët me 18% (Tabela 1 në Aneks). Kjo e dhënë lidhet edhe faktin se programet mësimore në 
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shkolla, në një farë mënyre ja u imponojnë pasjen e kompjuterit në shtëpi fëmijëve, për kryerje 

të detyrave të lëna, apo për kërkime që shërbejnë për proëesin mësimor. Ndërsa 7.6% shprehen 

se nuk disponojnë internet dhe në 1.3% të rasteve të vrojtuara nxënësit shprehen se kanë 

kompjuter por interneti tyre është i dobët.  

Grafiku 3 

 

 

Por le të shikojmë edhe mundësinë që kanë fëmijët për të përdorur internetin në shkollë. Lidhur 

me pyetjen– A ka mundësi të përdorimit të internetit në shkollë?- janë marrë këto rezultate: Nga 

Grafiku 4 vërehet se në 82% të shkollave nxënësit e anketuar shrehen se ka internet por është i 

kufizuar, dhe sidomos tek shkollat publike duke kapur shifrën e 98% të tyre (Tabela 3 në 

Aneks), ndërsa 9% e tyre deklarojë që nuk ka dhe po kaq deklarojnë se ka internesh sa të 

dëshirosh. 
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Grafiku 4 
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4.1.1 Niveli i përgjithshëm i mundësisë së përdorimit të internetit nga fëmijët 

Siç edhe pritej, në një farë mënyre, shumë prej fëmijëve nuk kanë liri të plotë të përdorimit 

të internetit në shtëpi, dhe kjo është, pse jo, shenjë se prindërit kanë informacion mbi dëmet 

që sjell interneti i tepruar. Nga studimi del se në 0.4% të rasteve nxënësit e intervistuar 

shprehen se kanë kompjuter në ambientet ku jetojnë por familjarët e tyre nuk i lënë të përdorin 

internetin në shtëpi.  

Pjesa më e madhe e këtyre nxënësve që disponojnë kompjuter dhe akses në internet janë 

padyshim fëmijët që banojnë në zonën Tiranë (qëndër) me rreth 88%, ndërsa ndër ata që kanë 

deklaruar se nuk kanë internet rreth 29% e tyre banojnë kryesisht në periferi të Tiranës, ku dihet 

se edhe niveli social ekonomik i familjeve që jetojnë në këto zona është më i ulët, mbulimi me 

internet inga ana e kompanive është më i ulët, por dhe ku mundësia e kontrollit të fëmijëve që 

shkojnë në internet-kafe është shumë e ulët (Tabela 2 në Aneks).  

 

Pjesa e dytë e intervisteë e cila zbulon shpeshtësinë e përdorimit të internetit, kohëzgjatjes dhe 

të menduarit e tyre gjatë ditën mbi internetin, si faktorë ndihmës në të kuptuarit e varësisë që 

ata kanë nga interneti 

 

4.1.2. Niveli i përgjithshëm i prirjes së përdorimit të internetit 

 

Ashtu siç ishte parashtuar edhe në studimin e literaturës, një nga faktorët që i bën të ndjehen apo 

jenë, fëmijët, vartës nga interneti, është edhe fakti i të menduarit gjatë ditës për të. Në rast se një 

fëmijë, gjatë orëve të mësimit, kohës së lirë, apo orëve të studimit, kur nuk gjendet i ulur përpara 

një komjuteri, dëshmon se mendon për internetin, edhe kur nuk e përdor, ky është fillimi i një 

treguesi varësie. Pra me anë të pyetjes – A mendon gjatë ditës për internetin?, zbulojmë se dy 

grup kategoritë më të fuqishme, ose më me peshë të përgjigjeve të fëmijëve, na japin këto të 

dhëna:  40.9% shprehen se mendojnë rrallë, 27.1% e tyre thonë se mendojnë shumë rrallë, ku 

peshën më të madhe e zë kategoria e nxënësve 12-13 vjeç respektivisht me 25% dhe 35%. Ajo 

që del në këto përgjigje si element tjetër i përmendur edhe më sipër, se përgjigjet më me peshe 
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na vijnë nga grup mosha 12 dhe 13 vjeç, tregues i mëtejshëm, se kjo është mosha më e 

ekspozuar përballë internetit. 

Kohëzgjatja e qëndrimit përballë kompjuterin, në përdorimin e internetit është një tjetër 

indikator i varësisë. Lidhur me pyetjen se, Sa kohë në ditë e përdorni internetin? - përgjigjet 

janë: 29.8% e përdorin internetin pothuaj 1 orë, 27.8% nga 1 deri në 2 orë, të ndjekur nga 25% e 

tyre që shprehen se e përdorin internetin mbi 2 orë, ku më tepër dallojnë 13 dhe 15 vjeçarët 

respektivisht me 28% dhe 25% (Tabela 5 në Aneks), dhe së fundi me16% renditen nxënësit që e 

përdorin internetin repektivisht më pak se 30 minuta (Grafiku 5). Nisur nga këto përgjigje 

konstatohet se shumë pak, vetëm 16% e fëmijëve të intervistuar, e përdorin më pak se 30 minuta 

në ditë internetin. Kjo tregon se shtrirja dhe përdorimi i internetit nga ana e fëmijëve, është 

tashmë në nivele të larta. Siç edhe e tregojnë të dhënat, ka një fashë fëmijësh, nga mosha 13-15 

vjeç që kanë një ekspozim mbi 2 orë në ditë përball internetit, shifër kjo që i kalon ¼ e të 

intervistuarve. Pra kemi një numër të lartë përdoruesish, që e kalojnë 2 orëshin në ditë në 

internet, kohë kjo e mjaftueshme, që rreziqet që përmendëm në kapitullin 2, të tranzitojnë, nga 

ekrani tek fëmijët. 

Gjithsesi po të vërejmë vlerat e ulëta, vërtetojmë se nuk ka një varësi të drejtpërdrejtë sa i takon 

kohës së përdorimit brënda 1 dite (Tabela 26 në Ankes ku sipas Koefiçentit Pearson Chi Square 

p=0.235 > p=0.05) pasi kohëzgjatja e aksesit në internet është e çrregullt gjatë gjithë ditës, për 

arsye edhe të angazhimit në shkollë gjatë pjesës së parë të ditës ose prej kufizimeve të 

mundëshme në shtëpi apo edhe si rezultat i përgatitjes së mësimeve për ditën tjetër. Jo tregon se 

në ditë të ndrushme ka përdorim të ndryshëm të internetit, ose e thënë më gjuhën e fëmijëve, rri 

më shumë në internet kur kam më shumë kohë. 

Mundësia më e madhe mbetet kryesisht navigimi në internet përmes aparateve telefonik dhe me 

minuta të kufizuara sa herë ata e shikojnë të arsyeshme dhe të nevojshme për të përdorur 

internet. 

 

 

 

 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  76 

 

Grafiku 5 

 

 

Duke parë kohëzgjatjen që kalojnë fëmijët në internet, vijmë tek pjesa tjetër, ajo që kishim 

indentifikuar në vëzhgimet fillestare të fenomenit, pra  – Me se merreni (ju fëmijët) kur hyni në 

internet? – dhe zbulojmë se pjesa më e madhe e tyre hyjnë në rrjetet sociale, ku rrjeti social 

Facebook zë 46% të përgjigjeve, një tregues ky që fëmijët e kësaj moshe dhe kryesisht 12-15 

vjeç janë përdorues të rregullt të këtij rrjeti sociale dhe një pjesë e mirë e tyre kanë faqet e tyre, 

profile të rremë, ose profile të prindërve (Tabela 6 në Aneks).  

 

Pjesa tjetër me vlerë 14% -15% e përdorin internetin për të biseduar (chatuar) me moshatarët e 

tyre apo edhe me persona të tjerë, ku më e përhapur është tek 14 vjeçarët me 21% dhe duke 

vijuar me moshat e tjera në një vlerë të barabartë me 14%. Për studim ose për navigim të lirë 

janë shprehur respektivisht 15% dhe 5.6% ku një pjesë e mirë e tyre e përdorin edhe për të 

luajtur me lojra elektronine dhe kryesisht djemtë.  

Ndërsa për përdorimin e postës elektronike (e-mail) janë shprehur vetëm 2.3% dhe kryesisht 

nxënësit e klasave më të larta dhe pjesa tjetër rreth 2% për të njohur persona të tjerë. Pra shifrat e 
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përdorimit të internetit nga nxënësit e shkollave 9 vjeçare duket se janë të larta dhe për arsye që i 

tejkalojnë qëllimet apo mundësitë e nivelit dhe moshës së tyre (Grafiku 6). 

Grafiku 6 

 

 

Nisur nga evidentimi i kohëzgjatjes së lartë dhe frekuencës së përdorimit të internetit, 

natyrshëm, duhet indentifikuar edhe fakti, nëse fëmijët e dijnë, apo jo, se çfarë rreziqesh ka 

përdorimi i tepërt i tij, apo a janë informuar mbi përdorimin e tij. Pyetjes, nëse këta nxënës kanë 

frekunetuar kurse trajnimi mbi përdorimin e internetit, shumica e tyre me 67.6% i janë 

përgjigjur negativisht, 9.8% shprehen se kanë mësuar diçka nga shkolla, 10.6% e kanë mësuar 

përdorimin e internetit vetë, pra në mënyrë autodidakte të shtyrë më së shumti nga kurioziteti, 

mjedisi shoqëror, avancimi dhe domosdshmëria gjithnjë e më shumë e përdorimit të teknologjisë 

së informacionit etj.  

Vetëm 9.5% deklarojnë se kanë kryer kurse trajnimi dhe pjesa tjetër e kanë mësuar atë nga 

shokët, pra gjatë kohës kur janë në shkollë apo në qëndrat e internet-kafe sidomos për atë 

kategori nxënësish që nuk disponojnë kompjutera apo internet në ambientet e tyre të banimit 

(Tabela 3 & Grafiku 7). Ajo që mbizotëron është se pothuaj 2 në 3 fëmijë, nuk kanë frekuentuar 

kurse trajmimi, apo nuk kanë marrë informacion mbi përdorimin e tij, nga dikush tjetër. 

Rezultatet janë të dukshmë më poshtë: 
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Tabela 3 

A keni frekunetuar kurse trajnimi mbi 

përdorimin e internetit?  
Frekuenca Përqindja 

Po 95 9.5 

Jo 676 67.6 

Diçka nga shkolla 98 9.8 

Nga shokët 25 2.5 

Vetë 106 10.6 

Total 1000 100.0 

 

Grafiku 7 

 

 

Informacioni që hyn më në detaje të rreziqeve të mundëshme, është një aspekt tjetër i 

rëndësishëm që duhet parë me kujdes tek fëmijët. Pikërisht në pyetësor ka qenë themelore 

vendosja e një pyetjeje të tillë. Grafiku 8 tregon rezultatet e mara lidhur me pyetjen – A keni 

informacion lidhur me rreziqet e mundëshme dhe dëmin që mund të krijojë hyrja në një faqe të 

gabuar në internet? - dhe në 73.8% të rasteve, janë prindërit e tyre që i paralajmërojnë shpesh 

mbi rreziqet apo dëmet që mund të sjellë futja e fëmijëve të kësaj moshe në faqe të gabura në 
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internet dhe pothuaj në gjysmën e këtyre rasteve prindërit e tyre janë me arsim të lartë. Ky është 

tregues i mirë, pasi lë të kuptojë që prindërit në një mënyrë apo një tjetër i kanë paralajmëruar 

fëmijët e tyre për rreziqet e mundshme. 

Një e dhënë preokupuese, edhe pse në përqindje të vogël, është edhe fakti një fëmijë në 10 nuk 

ka asnjë informacion mbi rreziqet që mund të vijnë nga interneti. Në 11.5% të rasteve fëmijët 

shprehen se nuk kanë informacion për këto rreziqe, dhe janë pikërisht fëmijët nga 12 deri në 14 

vjeç. Një e dhënë tjetër interesante vjen nga përgjigjet e një tjetër fashe, asaj prej  8.7% të 

fëmijëve, të cilët deklarojnë se janë disi të informuar nga shkolla (kryesisht nga mësuesit), dhe 

6% e kanë marrë këtë informacion nga burime të tjera, si bashkëmoshatarët e tyre, të afërmit, më 

të rriturit sidomos në qëndrat e internet-kafe. Informacioni i paktë që jep shkolla në këtë drejtim, 

është një kambanë alarmi për drejtuesit e sistemit tonë arsimor dhe institucionet e saj. 

Grafiku 8 

 

 

Për ata nxënës që janë të informuar për rreziqet që sjell përdorimi i internetit në mënyrë të 

pakontrolluar duke u futur  në faqe të gabuara 43.8% e tyre mendojnë se pasoja më e madhe 

mund të jetë kontakti me persona vulgarë, fenomen shumë i përhapur kudo në botë por që me sa 

duket ka filluar të përhapet gjerësisht edhe në vendin tonë. 25.8% shprehen se një tjetër pasojë 
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negative e këtij përdorimi vjen edhe nga përdorimi i të dhënave të tyre personale nga persona të 

tjerë  kryesisht të panjohur, duke vijuar me 23.5% të atyre që mendojnë se, rrezikohen nga 

fyerjet apo ofendimet e personave të ndryshëm me të cilët mund të lidhen në bisedë gjatë kohës 

që janë përdorues të internetit (Shiko tek Grafiku 9).  

 

Lidhja midis variablit që tregon rreziqet apo pasojat që mund të vinë nga përdorimi jo i 

kontrolluar i internetit dhe variablit që tregon se çfarë bëjnë fëmijët kur hyjnë në internet është e 

kuptimtë duke treguar se këto dy variabla janë të jenë plotësisht të varur (Tabela 19 ne Aneks), 

ku p=0.00 <p=0.05). Ky tregues është i rëndësishëm, dhe duhet të shërbejë si shkak për 

orientimin e duhur të edukimit, edhe ndaj internetit, rëndësisë së tij, por mbi të gjitha 

rrezikshmërisë së tij. 

Grafiku 9 

 

Duke ditur që aksesi në internet në ditët e sotme është gjerësisht i përhapur, nxënësit mund ta 

përdorin atë jo vetëm jashtë orarit të studimit në shkollë por edhe në ambientet e saj. 45% e 

nxënësve shprehen se janë të kontrolluar gjatë përdorimit të internetit në shkollë nga mësuesit e 

tyre, dhe në 32% të rasteve kryesisht të kontrolluar pra ky kontroll është relativ, për arsye edhe 

të numrit të madh të nxënësve në klasa, kohës së kufizuar të aksesit në internet etj.  
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Ndërsa 23% e tyre shpehen se hyjnë në internet gjithmonë vetëm, dhe pikërisht kjo është edhe 

kategoria e cila mund të jetë më tepër e ekspozuar ndaj rreziqeve që sjell përdorimi i faqeve të 

gabuara apo biseda me njerëz të panjohur dhe vulgarë. (Grafiku 10). Ku 46% e këtyre se më së 

shumti hyjnë për të komunkuar në rrjetin social Facebook dhe mosha që e frekuneton atë më së 

shumti është 13 vjeç me 33.5%, e ndjekur nga 12 vjeçarët me rreth 27%. Sakaq 19% e kësaj 

kategorie nxënësisht e përdorin internetin për të komunikuar në Chat dhe rreth 11% për navigim 

të lirë online respektivisht nga grupmosha 12-14 vjeç dhe 13-15 vjeç (Tabela 7 & 8 në Aneks).  

 Grafiku 10 

 

 

Po ti referohemi të dhënave të Tabelës 4, vërejmë se 69.4% e fëmijëve që janë përdorues të 

internetit dhe që kanë akses përdorimi në ambientet ku ata jetojnë e përdorin atë vetëm, pra të 

pakontrolluar nga prindërit apo të afërmit e tyre si vëllai apo motra më e madhe, kjo për arsyen e 

mungesës së pranisë së famijarëve në shtëpi, gjatë kohës së studimit të tyre, aose duke e përdorur 

atë në aparatet celularë. 11.4% shprehen se janë vetëm gjatë kohës së aksesit në intrenet por 

kompjuteri familjar që ata përdorin ka të instaluar filter sigurie i cili pengon futjen në faqe të 

gabuara dhe të dëmshme për moshën e tyre.  

Në 14.5% ata shprehen se janë nën vëzhgimin e prindërve gjatë kohës që navigojnë në internet 

dhe në 4.7% të rasteve ata janë gjithnjë të vëzhguar.   
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Tabela 4 

Përdorimi i internetit  Frekuenca Përqindja 

Vetëm 694 69.4 

Vetëm, por kompjuteri ka të impostuar filtrin 

familjar 114 11.4 

Më të shumtën e kohës nën vëzhgimin e prindit 
145 14.5 

Gjithmonë në vëzhgimin e prindit 47 4.7 

Total 1000 100.0 

 

Sigurisht jo vetëm mbarëvajtja e fëmijëve në shkollë është detyrim për prindërit por edhe 

edukimi i tyre kulturor dhe shoqëror ka rëndësinë e vetë të padiskutueshme. Kjo gjë nuk mjafton 

dhe nuk përfundon vetëm me detyrimin për çuarjen e fëmijëve në shkollë por edhe me edukimin 

e tyre në ambientin e tyre familjar.  

Në këtë pikë një rol kryesor luan edhe familja duke nënkuptuar kryesisht prindërit. Sa më të 

arsimuar, sa më të informuar dhe sa më kërkues të jenë prindërit aq më mirë do jetë edhe 

mbarëvajtja e tyre jo vetëm në shkollë por edhe në ambientin shoqëror. Tabela 5, tregon se në 

44% të rasteve edhe nëna edhe babai janë me arsim të lartë dhe 51%-52% e prindërve të këtyre 

fëmijëve janë me arsim të mesëm ndërsa pjesa tjetër 3.6%-4.5% me arsim 8 vjeçar.  

Tabela 5 

Çfarë arsimi kanë prindërit e tu?  8 vjeçar Të mesëm Të lartë 

Babai 3.6 52.3 44.1 

Nëna 4.5 51.1 44.4 

 

Duke ditur që një pjesë e mirë e nxënësve të intervistuar e përdornin internetin edhe në qëndrat e 

internet-kafeve të shpërndara pothuaj në të gjithë zonën e Tiranës, aty ku mundësia e kontrollit 

është edhe më e ulët si nga prindërit ashtu edhe nga drejtuesit e këtyre qëndrave, në 65.3% të 
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përgjigjeve të mara, të intervistuarit deklarojnë se e përdorin internetin vetëm dhe pa asnjë lloj 

pengese, të ndjekur nga 15.5%. e atyre që shprehen se ndonjëherë ndërhyn gjestori për t‟i 

këshilluar lidhur me faqet ku ata hyjnë.Në 14.4% të rasteve nxënësit shprehen se zakonisht 

internetin e përdorin vetëm, por kompjuterat kanë të instaluar filtra sigurie dhe vetëm 7.8% pra 

një numër i vogël shprehen se e përdorin internetin në këto qëndra gjithnjë nën kontrollin e 

gjestorit (Grafiku 11). 

Grafiku 11 

 

 

Për të parë ecurinë e këtyre nxënësve lidhur me kohën që ata harxhojnë për të studiuar 

programin e detyruar mësimor, 66% e tyre shprehen se studiojnë më shumë se 2 orë në ditë, të 

ndjekur nga ata që deklarojnë se studionë 1-2 orë me 21% dhe së fundi një pjesë e 

konsiderueshme shprehen se studiojnë më pak se 1 orë në ditë, duke zënë 13% të totali të të 

intervistuarve (Grafiku 12). 
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Grafiku 12 

  

Tabela e mëposhtme tregon kohën kur ata hyjnë në internet pra, para apo pasi kanë studiuar dhe 

përgjigjet e mara janë si vijon: 66%, pra shumica shprehen se e përdorin iternetin pasi kanë kryer 

mësimet e shkollës, 24.5% para se të fillojnë studimin dhe pjesa tjetër me 9.5% e ndërthur 

studimin me përdorimin e interntit. 

Tabela 6 

Kur e përdorni internetin?  Frekuenca Përqindja 

Përpara se të filloj të studioj 245 24.5 

Pasi kam studiuar 660 66.0 

Edhe gjatë studimit 95 9.5 

Total 1000 100.0 

 

Për ditët që këta fëmijë nuk hyjnë në internet përgjigjet e pyetjes - Me se merreni gjatë kohës kur 

nuk hyni në internet? Ata i janë përgjigjur kështu: në 51.6% studiojnë si zakonisht, ndërsa në 

29.4% të rasteve përfitojnë nga rasti që të studiojnë pak më shumë, që do të thotë kohën që kanë 

përdorur më së shumti duke naviguar në internet ditët e tjera mundohen ta zëvendësojnë ditët që 

e përdorin atë më pak ose aspak, duke e “programuar” në një fare mënyre studimin dhe 

navigimin si një domosdoshmëri apo varësi tashmë të pashmangshme. Pjesa tjetër dekalron se 
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ose nuk studjon dot pa patur internetin ose studion dhe hyn në internet paralelisht respektivisht 

me 9.7% dhe 9.3% (Tabela 7).  

 

Tabela 7 

Me se merreni gjatë kohës kur nuk hyni në 

internet? 
Frekuenca Përqindja 

Studioj si zakonisht 516 51.6 

Përfitoj nga rasti për të studiuar pak më shumë 
294 29.4 

Nuk më studiohet po nuk u futa pak në internet 
97 9.7 

Studioj edhe me internetin hapur 
93 9.3 

Total 1000 100.0 

 

Pjesa e tretë e intervistës, ajo e identifikimit të ndikimit të përdorimit të internetit në 

mbarëvajtjen arsimore, pra në rezultatet mësimore të fëmijëve 

 

4.1.3. Mardhënia mes nivelit të përgjithshëm të rezultateve në mësime dhe përdorimit të 

internetit 

 

Një aspekt tejet i rëndësishë që përmbën një nga qëllimet kryesore të këtij studimi, është edhe 

ndikimi që vjen si pasojë e përdorimit të tepruar të internetit, në mbarëvajtjen mësimore të çdo 

fëmije. Kështu që për të parë ndikimin e internetit në rezultatet e këtyre nxënësve pyetjes se si 

kanë ndryshuar rezultatet që nga momenti që ata kanë filluar të jenë përdorues të rregullt të 

internetit 40% e tyre, vërejmë se janë përgjigjur se rezultatet e tyre nuk kanë ndryshuar, të 

ndjekur nga 28% e tyre që thonë se rezultatet e tyre kanë rënë pak, ndërsa në 11.8% të rasteve 

nxënësit shprehen se rezultatet e tyre janë përmirësuar. Pra e thënë me fjalë të tjera, një fëmijë në 

3 pëson rënie në mësime, dhe vetëm një në pesë fëmijë pëson përmirësime. Padyshim që kjo e 

fundit është pjesa e fëmijëve që ka përdorur internetin me kufizim dhe vetëm për përdorim 
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arsimor. Ndërkohë që 2 në 5 fëmijë, nuk i ka ndryshuar rezultatet e mesimeve si pasojë e 

përdorimit të internetit. 

Vihet re gjithashtu se një pjesë relativisht e konsiderueshme janë indiferent me rezultatet e tyre 

duke e përjashtuar në njëfarë mënyre ndikimin e internetit duke e quajtur atë si një normalitet të 

përditshmërisë së tyre, ndërsa 6% e tyre shprehen se kanë rënë shumë nga mësimet si rrjedhojë e 

përdorimit të internetit . kjo e fundit edhe pse në përqindje të vogël, është shqetësuese për 

familjen dhe shkollën. Le të themi që është një kambanë alarmi që duhet marrë parasysh nga të 

dy aktorët, familje dhe shkollë. (shiko tek Grafiku 13). 

 Grafiku 13   

  

 

Duke ditur se dy nga lëndët kryesore të provimeve të lirimit për nxënësit e shkollave 9-vjeçare 

janë matematika dhe gjuha/letërsia, ne u interesuam jo vetëm për rezultatet e tyre në përgjithësi 

por edhe për ecurinë e tyre në këto dy lëndë mësimore në veçanti.  

Sipas të dhënave të grafikut të mëposhtëm lidhur me rezultatet e vitit të kaluar krahasuar me 

vitin actual për lëndën e matematikës shohim se nxënët me mesatare 8 dhe 10 kanë pësuar rënie 

në rezultatet e lëndës së matematikës, dhe e kundërta ka ndodhur me nxënësit me nivel më të 

ulët apo mesatar të cilët e shohin veten më të motivuar për të rritur rezultatet në matematikë.  
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Tabela 9 në Aneks tregon se pikërisht rënien më të madhe e kanë nxënësit e klasave 6-8 

respektivisht me 30% dhe 24% ata, të cilët kanë deklaruar se e përdorin internetin 2 orë apo dhe 

më tepër.Pra, që tregon edhe një lloj varësie të kësaj grup moshe nga interneti duke ndikuar 

drejtpërdrejt tek rezultatet në shkollë.  

Sipas të dhënave të paraqitura në Grafikun 15, në lëndën gjuhë/letërsi luhatjet midis rezultateve 

të dy periudhave janë më të vogla.Kjo për arsyen e thjeshtë sepse lënda e matematikës kërkon 

më shumë punë dhe më shumë kohë për t‟u mësuar mga nxënësit në përgjithësi dhe nga nxënësit 

e klasave të 9-ta në veçanti për arsyen edhe të provimit përfundimtar.  

 

 Grafiku 14 
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  Grafiku 15 

 

 

Të dhënat e Tabelës 8 tregojnë se në 42% të rasteve nëse këta nxënënës do të reduktonin kohën e 

përdorimit të internetit rezultatet e tyre do të rriteshin, të ndjekur nga ata që mendojnë se nuk do 

të ndryshonin me 30%, dhe në 22.5% të përgjigjeve ata nuk janë të bindur nëse këto rezultate do 

të ndryshonin apo jo. Fakti që një pjesë e konsiderueshme e shohin përdorimin e internetit si një 

faktor të rëndësishëm që lidhet drejtpërdrejt me rezultatet e pritëshme në shkollë tregon edhe 

njëherë lidhjen pozitive të kësaj mardhënie.    

Tabela 8 

Sipas mendimit tuaj nëse do të reduktoje oraret e 

internetit, rezultatet e tua në mësime: 
Frekuenca Përqindja 

Do rriteshin 421 42.1 

Nuk do ndryshonin 301 30.1 

Do të uleshin 53 5.3 

Nuk e di 225 22.5 

Total 1000 100.0 
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4.2      Marrëdhëniet mes variablave 

 

4.2.1.   Marrëdhëniet mes gjinisë dhe varësisë nga intereti 

Për të parë varësinë e internetit me gjininë i referohemi analizës së Koefiçentit Pearson Chi 

Square (Tabela 10 në Aneks) vëmë re se vlera e Asymp. Sig. (2-sided) p=0.139 > p=0.05 e cila 

është edhe vlera kritike deri në të cilën lidhja midis këtyre dy variablave ka kuptim. Pra duke 

parë që kjo vlerë është më e madhe themi se, fakti që nxënësit mendojnë për internetin nuk varet 

nga gjinia. Ndërkohëqë, ndër 21.5% e tyre që deklarojnë se e mendojnë shpesh internetin gjatë 

proçesit mësimor i takojnë kryesisht moshës 13-15 vjeç të ndjekur nga ata që thonë se mendojnë 

shumë shpesh me 4.6% të rasteve dhe së fundi renditet kategoria që e mendojnë gjithmonë me 

5.9%. 

Fakti që një pjesë shumë e vogël e përdorin internetin si mundësi për të shpëtuar nga detyrat e 

shtëpisë e tregon edhe vlera e p=0.411 > p=0.05, duke pohuar se këto dy varabla nuk janë të 

varur midis tyre, pra nuk varet nga gjinia nëse përdoruesi në këtë rast është djal apo vajzë. 

Lidhur me pyetjen- A do të doje ta përdorje internetin më shumë se sa e ke përdorur tani? – 

vërehet se shifra në përgjigjen gjithmonë rritet duke kapur vlerën 11.1%, duke tregur se dëshira 

për të menduar për internetin edhe gjatë proçesit mësimor është gjithnjë e më e lartë. Kjo 

tendencë është më e përhapur sërish tek grup-mosha 12-13 vjeç gjë e cila konfirmohet edhe 

nëpërmjet Testit Chi Square ku vlera e Asymp. Sig. (2-sided) p=0.028 < p=0.05, duke arritur në 

përfundimin se kjo lidhje ka kuptim dhe këto dy variabla janë të varur nga njëri-tjetri (Tabela 11 

në Aneks). 

Pyetjes - A je përpjekur ndonjëherë për të kontrolluar ose kufizuar kohën që shpenzon për 

përdorimin e internetit? – 27.3% i janë përgjigjur se janë përpjekur shpesh, të ndjekur nga ata që 

thonë se kjo përpjekje është bërë rrallë nga ana e tyre, me 26.5%, dhe pothuaj në 19% të rasteve 

kjo përpjekje për vetkontroll të përdorimit të internetit ka ndodhur gjithmonë ose shumë rrallë.  

Tabela 12 në Aneks tregon se mes përpjekjeve për të kontrolluar ose kufizuar kohën që nxënësit 

shpenzojnë duke përdorur internetin dhe gjinisë ekziston një lidhje varësie (Asymp.Sig. (2-
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sided) p=0.00 < p=0.05). Të dhënat tregojnë gjithashtu se 17.7% e tyre ndihen gjithmonë ose 

shumë shpesh të nervozuar kur familjarët/mësuesit u kufizojnë ose u ndalojnë inernetin, ndërsa 

68% shqetësohen më rrallë, dhe vetëm 14% deklarojnë se nevozohen shpesh nga kufizimi apo 

ndalimi i aksesit në internet.  

Kjo për faktin se interneti ka gjetur përdorim tepër të gjerë në këto mosha qoftë për të biseduar 

(chatuar) me njëri-tjetrin, qoftë për të luajtur me lojra të ndryshme sidomos tek djemtë, apo edhe 

thjesht për të naviguar në internet për të marë informacion për programin mësimor dhe jo vetëm.   

Kjo vërtetohet edhe nga përgjigjet e marra lidhur me pyetjen - A e ke përdorur ndonjëherë 

internetin si një mënyrë për të shpëtuar nga detyrat, problemet e ditës apo për t'u qetësuar? - ku 

në 7.8% të rasteve kjo ndodh gjithmonë, dhe më së shumti tek 13 vjeçarët me një shifër prej 

43.6%, kjo për faktin se kjo moshë ka edhe kohëzgjatjen më të madhe të përdorimit të internetit 

me mbi 2 orë në ditë (Tabela 4 në Aneks).  

Vetëm 7.2% e tyre pohojnë se kjo gjë ndodh shumë shpesh, dhe në 20% të rasteve interneti 

shpesh është “shpëtimtari” i tyre lidhur me detyrat apo problemet e ditës, në rreth 65% të rasteve 

të tjera kjo ndodh rrallë ose shumë rrallë dhe kryesisht tek fëmijët e klasave më të ulëta edhe për 

shkak të moshës së tyre. Por nëse e shohim këtë variabël me moshën vërejmë se hipoteza se 

mundësia e të parit internetin ndonjëherë si mjet “shpëtimi” nga detyrat, qëndron (p=0.00 < 

p=0.05), ku peshën më të madhe e zë grup-mosha 13-15 vjeç, (Tabela 13 & 13/a në Aneks). 

Ndërsa lidhur me faktin nëse familjarët e tyre (prindërit, motra/vëllai etj) ankohen për kohën e 

gjatë të qëndrimit në internet, ata pohojnë se kjo ndodh gjithmonë në 9.4% të rasteve, ne 22% të 

rasteve shpesh dhe shumë shpesh, dhe kryesisht mbi moshën 13 vjeç, ndërsa në 68% të rasteve 

shqetësimi i familjarëve ndodh rrallë ose shumë rrallë.  

Kjo gjë ndodh: së pari, për arsye të ndërthurjes së disa faktorëve social-ekonomik, sepse fëmijët 

nëse kufizohen në shtëpi për përdorimin e internetit, ata e shfrytëzojnë këtë hapësirë në 

ambientet e shkollës dhe në qëndrat e internet-kafe ku gjenden larg vëmendjes dhe syrit të 

prindërve apo familjarëve të tjerëve.  

Së dyti, duke ditur kushtet social ekonomike të familjeve të këtyre nxënësve, ku për arsye 

ekonomike një pjesë e mirë e prindërve të tyre detyrohen të punojmë dy punë ose punë me orare 
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të zgjatura, duke bërë që edhe kontrolli mbi fëmijët sa i takon aksesit dhe përdorimit të internetit 

të mos jetë gjithmonë në nivelin e duhur.  

Së treti, rrethi shoqëror i vetë nxënësve me njëri-tjetrin bën që edhe përdorimi i internetit qoftë 

nëpërmjet kompjuterit, qoftë edhe nëpërmjet telefonisë celulare të jetë më i madh dhe gjithnjë e 

më pak i kontrollueshëm.  

Së katërti, edhe niveli kulturor në përgjithësi i familjarëve të tyre, sidomos i atyre familjeve të 

vendosura në periferi, apo në zona rurale e bën pothuaj të pamundur kontrollin e aktivitetit të 

fëmijëve të tyre gjatë qëndrimit në shkollë apo edhe jashtë saj, duke bërë që në 26% të rasteve 

fëmijët të deklarojnë se u ndodh gjithmonë, shumë shpesh ose shpesh të flenë vonë për arsye të 

qëndrimit të gjatë në internet. Edhe kjo lidhje sigurisht që lidhet me gjininë pasi p=0.00 < p=0.05 

(Tabela 14 në Aneks).  

Nga ana tjetër shqetësimi i prindërve për fëmijët që janë përdorues të rregullt të internetit është 

më i madh sidomos tek prindërit që kanë nivel arsimor më të lartë. Tabelat 15 & 16 në Aneks 

tregojnë pikërisht se lidhja mes kufizimin e kohës së internetit tek fëmijët ku niveli arsimor i 

prindërve është i lartë është plotësisht e vlefshme (p=0.002 < p=0.05 tek niveli arsimor i nënës 

dhe p=0.000 < p=0.05 tek niveli arsimor i babait). E njëjta sistuatë vërehet edhe në varësinë e 

variablit arsim i prindërve me variablin e kontrollit që kanë prindërit mbi fëmijët gjatë kohës që 

ata përdorin internetin në shtëpi (Asymp.Sig. (2-sided) p=0.00 < p=0.05 për nivelin arsimor të të 

dy prindëve), (Tabela 17 & 18 në Aneks). 

 

4.2.2. Marëdhëniet mes moshës dhe varësisë nga interneti 

Sa i takon hipotezës nëse përdorimi i internetit varet nga mosha e fëmijëve i referohemi Tabelës 

20 në Aneks e cila nëpërmjet Testit Chi-Square tregon se këto variabla janë të pavarura, 

(p=0.549 > p=0.05) pra që do të thotë se përdorimi i internetit është gjithpërfshirës për moshën e 

adoleshentëve dhe nuk ka kufizimim moshe. Pra, çdo kush prej fëmijëve të kësaj moshe (10-15 

vjeç) konsumon internetin. Ndërsa, sa i takon variablit të përdorimit më më madh të internetit 

dhe moshës të dhënat e testit (p=0.014 < p=0.05) tregojnë se kjo lidhje sigurisht ka kuptim pra 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  92 

 

dëshira për akses më të madh të konsumit të intrentit rritet me rritjen e moshës së adoleshentëve 

ku grup-mosha 13-15 vjeç zë 67.2% të rasteve krahasuar me totalin e të intervistuarve.  

Lidhja mes dëshirës për ta kufizuar konsumin e internetit dhe moshës del qartësht e pavarur, 

ashtu siç edhe pritej, pasi sipas të dhënave të mara nga vrojtimi por edhe sipas informacioneve të 

tjera kjo hipotezë bie poshtë. Më së shumti fëmijët adoleshencë janë të prirur që të konsumojnë 

gjithnjë e më shumë internet dhe kanë shumë pak vullnet për ta kufizuar aksesin në internet, kjo 

edhe për faktin se teknologjia e informacionit dhe mjetet për ta mundësuar atë po gjejnë 

përdorim masiv duke e ulur gjithnjë e më shumë moshën e përdoruesve të tij. (Tabela 21 & 22 

në Aneks).  

Kjo është edhe një nga arsyet se në 19% të rasteve fëmijët ndihen shpesh/shumë shpesh nervoz 

kur u kufizohet aksesi në interenti dhe ndihen gjithmonë nervoz në 13% të rasteve. Testi Chi-

Square tregon se ky variabël ka lidhje varësie me moshën, dhe se më të ndjeshëm janë pikërisht 

nxënësit që frekuentojnë klasat e ciklit të dytë, pra 13-15 vjeç (Tabela 23 në Aneks).  

Rezultatet e tabelës 9 tregojnë qartë se 26% e tyre mendojnë shpesh apo shumë shpesh gjatë 

ditës për internetin,dhe në 5.9% të rasteve gjithmonë. Vërehet gjithashtu se dëshira për ta 

përdorur edhe më shpesh vjen në rritje duke kapur vlerën e 11% për përgjigjen gjithmonë ndërsa 

në 13% të rasteve u ndodh që të ndihen nervoz gjatë kufizimit/ndalimit të internetit gjë që forcon 

akoma më shumë idenë e lidhjes deri në varësi të pashmangshme të fëmijëve me 

domosdoshmërinë e aksesit në internet.  

Ky përfundim vërtetohet gjithashtu edhe nga fakt se një pjesë e konsiderueshm e tyre 

konsumojnë internet deri në orët e vona madje duke tërhequr edhe vëmendjen e prindërve apo 

motrave/vëllezërve më të mëdhenj ndaj qëndrimit të tepruar në internet.    

Kurse për pyetjen – Nëse u ka ndodhur të flini vonë për shkak të internetit?–Në 12% të 

përgjgigjeve ku fenomen ndodh shpesh, e ndjekur ka ata që deklarojnë se rrinë zgjuar deri vonë 

shumë shpesh me 6.9% dhe ky fenomen ndodh gjithmone në 7.4% të tyre. Bazuar në këto shifra, 

ky fakt vërtetohet edhe nga vlerat e gjetura nga Testi i Pavarësisë ku (p=0.004 < P=0.05), duke e 

forcuar edhe më shumë hipotezën e varësisë së konsumit të internetit nga mosha e adoleshentëve 

(Tabela 24 në Aneks).  
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Tabela 9 

Sa shpesh mendoni për internetin? 
Shumë 

rrallë 
Rrallë Shpesh 

Shumë 

shpesh 
Gjithmonë 

A mendon gjatë ditës për internetin? 27.1 40.9 21.5 4.6 5.9 

A do të doje ta përdorje internetin 

më shumë se sa e ke përdorur tani? 
19.1 38.7 25.0 6.1 11.1 

A je përpjekur ndonjëherë për të 

kontrolluar ose kufizuar kohën që 

shpenzon për përdorimin e 

internetit? 

18.9 26.5 27.3 8.6 18.7 

A ndihesh i/e shqetësuar pa humor 

ose nervoz kur të kufizojnë apo 

ndalojnë internetin? 

35.8 32.3 14.2 4.6 13.1 

A e ke përdorur ndonjëherë 

internetin si një mënyrë për të 

shpëtuar nga detyrat, problemet e 

ditës apo për t'u qetësuar? 

33.9 31.2 19.9 7.2 7.8 

A ankohen të tjerët (prindërit, motra, 

vëllai, shokët) që kalon shumë kohë 

përpara internetit? 

38.4 30.2 15.0 7.0 9.4 

A të ndodh të flesh vonë për shkak 

të qëndrimit në internet? 
47.8 25.8 12.1 6.9 7.4 

 

Nëse shohim kohën e përdorimit të internetit, nga tabela e mëposhtme vërejmë se më shumë se 

gjysma e tyre janë përdorues të internetit për çdo ditë me 52.5%, më pas renditen ata që 

shprehen se e përdorin disa herë në javë me 33.6% dhe së fundi me 13.9% renditen nxënësit 

që hyjnë në internet të paktën 1 herë në javë.  

Duke pare se pjesa më e madhe e tyre e përdorin internetin çdo ditë të javës vërteton gjithashtu 

edhe hipotezën se ky variabël lidhet ngushtësisht me moshën e tyre (p=0.000 < p=0.05, Tabela 

25 në Aneks), ku sigurisht grup-mosha 13-15 vjeç është konsumuesi më i rregullt në dy nga tre 

kategoritë e përgjigjeve.  
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Tabela 10 

Sa herë e përdor internetin?  Frekuenca Përqindja 

Të paktën 1 herë në javë? 139 13.9 

Disa herë në javë 336 33.6 

Çdo ditë 525 52.5 

Total 1000 100.0 

 

 

4.3  Analiza e faktorëve 

Duke ditur se varësia e fëmijëve me internetin matet me disa pyetje të paraqitura në Tabelën 11, 

vërehet peshat faktoriale përveç dy faktorëve (3 dhe 6 sipas renditjes) pjesa tjetër i kanë peshat 

faktoriale më të mëdha se 0.4 duke varjuar nga 0.498 deri në 0.682.  

Tabela 11 

Communalities 

  Initial Extraction 

A mendon gjatë ditës për intrentin? 
1.000 .672 

A do të doje ta përdorje internetin më shumë se sa e ke 

përdorur tani? 
1.000 .682 

A je përpjekur ndonjëherë për të kontrolluar ose kufizuar 

kohën që shpenzon për përdorimin e internetit? 
1.000 .154 

A ndihesh i/e shqetësuar pa humor ose nervoz kur të 

kufizojnë apo ndalojnë internetin? 
1.000 .499 

A e ke përdorur ndonjëherë internetin si një mënyrë për të 

shpëtuar nga detyrat, problemet e ditës apo për t'u 

qetësuar? 

1.000 .498 

A ankohen të tjerët (prindërit, motra, vëllai, shokët) që 

kalon shumë kohë përpara internetit? 
1.000 .373 

A të ndodh të flesh vonë për shkak të qëndrimit në 

internet? 
1.000 .537 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Tabela 12 tregon se dy faktorët e parë (sipas renditjes) ose Komponenti 1 dhe komponenti 2 janë 

dy faktorët që kanë edhe peshën më të madhe të variances me vlera respektivisht 29.7% dhe 

19% të totalit të variancës dhe të dy në total shpjegojnë 49% të saj.  
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Tabela 12 

Total Variance Explained 

Compone

nt 

Initial Eigenvalues 
Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Total 
% of 

Variance 

Cumulative 

% 
Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 2.079 29.696 29.696 2.079 29.696 29.696 

2 1.335 19.076 48.772 1.335 19.076 48.772 

3 .970 13.852 62.625 
   

4 .775 11.077 73.702 
   

5 .688 9.836 83.537 
   

6 .627 8.953 92.490 
   

7 .526 7.510 100.000 
   

 

Ndërsa Tabela 13 tregon peshën e secilit faktor mbi njëri-tjetrin ku vlerat e këtij korrelacioni 

janë më të larta sa i takon komponentit 2 që lidhet drejtpërdrejt me dëshirën por edhe me 

domosdoshmërinë gjithnjë e në rritje të internetit në përditshmërine e këtyre fëmijëve. 

Tabela 13 

Component Matrix
a
 

 
 

 
 

Component 

1 2 

A mendon gjatë ditës për intrentin? .228 .787 

A do të doje ta përdorje internetin më shumë se sa e ke përdorur 

tani? 

.181 .805 

A je përpjekur ndonjëherë për të kontrolluar ose kufizuar kohën 

që shpenzon për përdorimin e internetit? 

-.389 .049 

A ndihesh i/e shqetësuar pa humor ose nervoz kur të kufizojnë 

apo ndalojnë internetin? 

.688 -.159 

A e ke përdorur ndonjëherë internetin si një mënyrë për të 

shpëtuar nga detyrat, problemet e ditës apo për t'u qetësuar? 

.682 -.181 
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A ankohen të tjerët (prindërit, motra, vëllai, shokët) që kalon 

shumë kohë përpara internetit? 

.607 -.066 

A të ndodh të flesh vonë për shkak të qëndrimit në internet? .731 -.046 

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

a. 2 components extracted. 

 

 

 

 

 

KAPITULLI V 

 

DISKUTIME 

 

5.1   PËRFUNDIME 

Mund të themi me bindje të plotë se interneti sot përfaqëson kufirin e fundit të edukimit të brezit 

të ri. Fuqia e tij është ende e pazbuluar plotësisht, ashtu siç edhe efektet që po sjell në stilin tonë 

të jetës. Ky burim teknologjik, nuk duhet kuptuar thjesht si një objekt fizik, dhe as më pak si një 

vend gjeografik.  

Interneti duhet konceptuar si një hapësirë psikologjike ku shfrytëzuesi, individi, përdoruesi 

transportohet, pranohet, udhëhiqet në një seri ambientesh; ku mund të takosh vlera të tjera, të 

ndash momente, situata, të jesh i mbytur dhe i zhytur në informacione ngjyra, gjallëri.  

Nga analiza e gjetjeve kryesore të vrojtimit të bërë nga ky studim, u arritën këto përfundime 

kryesore: 

1. Aksesi i fëmijëve në internet, në ditët e sotme, u mundësohet më së shumti nëpërmjet 

telefonit celularë, kompjuterit (PC-të), labtopët që disponojnë në ambientet e shkollave 

apo edhe në familjet e tyre, dhe ky akses po vjen gjithnjë e në rritje, madje duke e ulur 

moshën e këtyre përdoruesve. Faktorët që ndikojnë në këtë proces, janë të shumtë, duke 

filluar që nga ndryshimet e shpejta teknologjike 
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2. Përdorimi i internetit, siç edhe rezultoi dukshmë nga ky studim, sot shihet nga 

adoleshentët e kësaj grup-moshe si një domosdoshmëri e ditës së tyre normale, duke mos 

patur dallime nëse këta përdorues janë djem apo vajza adoleshentë. Nga vëzhgimi 

rezultoi se përhapja e tij në moshat më të vogla ka nisur. Sikur studimi të ishte bërë në 

këtë muaj të këtij viti, me siguri përqindja e përdoruesve të moshave më të vogla do të 

ishte rritur. 

3. Për sa i përket interesit që kanë fëmijët në përdorimin e internetit, u konstatua se më së 

shumti interes dhe përdorim më të madh, kanë nxënësit e klasave më të larta, por nuk 

përjashtohen edhe grup-moshat më të ulëta si 10-11 vjeç.  

4. Mungesa e informacionit nga ana e prindërve si dhe hapja e shumë qëndrave të internet-

kafe në zonat e banimit, sidomos në periferi të qytetit, përfshirë këtu edhe mungesën e 

aktiviteteve të ndryshme kulturore dhe sportive, rrit mundësinë e pranisë së fëmijëve dhe 

adoleshentëve në këto ambiente, duke bërë që këta të fundit të përdorin internetin shpesh 

në mënyrë të pakontrolluar. 

5. Ngacmimet, vjedhja e të dhënave personale apo biseda (Chat-imi) me persona vulgarë 

dhe të panjohur, po bëhet shqetësim gjithnjë dhe më i dukshem për adoleshentët e 

moshës 10-15 vjeç, ky konstatim vjen jo vetëm nga studimi, por edhe nga prindërit dhe 

mësuesit gjatë kohës së qëndrimit në ambientet e shkollës. 

6. Përdorimi pa kriter, në kohëzgjatje, shpeshtësi, dhe i pakontrolluar i internetit, nga ana e 

fëmijëve, ka sjellë si rezultat që për një pjesë të mire të tyre, ka pasur rënie në mësime, 

sidomos tek klasat më larta të këtij cikli shkollor. Koha që një fëmijë duhet të shpenzojë 

për të studjuar, apo për të kryer detyrat e lëna për në shtëpi, nga ana e mësuesve, shkon 

në pjesë të mirë të saj, në përdorimin e internetit, pa llogaritur këtu faktin, se edhe gjatë 

të mësuarit, mendimi shpesh shkon tek interneti. 

7. Komunikimi në internet, duke qenë se shpesh përdoren shkurtime fjalësh, varfëron 

fjalorin gjuhësor korrekt, pa logaritur faktin që lundrimi në internet është një komunikim 

i njëanshëm, pasi interneti informon dhe transmeton atë çka ai do, dhe kush gjendet 

përpara ekranit të konpjuterit nuk e ka mundesinë e nërveprimit. Interneti shpesh 
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propozon modele të diskutueshme të sjelljes, që është një nga shkaqet kryesore të 

varfërisë gjuhësore të nxënësve.  

 

5.2     REKOMANDIME 

 

Pothuaj në të gjitha rrymat pedagogjike bashkëndahet mendimi se fëmijët  mësojnë ndryshe nga 

të rriturit, ata janë të tërhequr  dhe e perceptojnë informacionin ndryshe nga prindërit, mësuesit 

apo më të rriturit që i rrethojnë. Prandaj në këtë këndvështrim duhen parë edhe rekomandimet që 

pasojnë këtë studim. Edukimi i sotëm i fëmijëve, sheh sfidë të fundit dhe të  nevojshme një 

ristrukturim i përmbajtjes edukative në një këndvështrim  të ri, për shembull futjen në tekstet 

shkollorë, sipas moshës, të edukimit mbi internetin.  Përveç  kësaj të rriturit duhet të edukojnë 

vetveten, në mënyrë që të mund të ndihmjnë edhe fëmijët e tyre, këtu përfshihen edhe mësuesit 

dhe edukatorët, në një dimension akoma e më tepër personal ndaj përdorimit të teknologjive të 

reja, pasi duhet konsideruar që çdo fëmijë mëson në mënyra të ndryshme dhe duke përshkruar 

rrugë të ndryshme, kështu që duhet projektuar në  rrugë me shumë mundësi, duke u lënë hapësirë 

stileve të ndryshme njohëse.  

Në vijim të kësaj filozofie edukimi ndaj internetit, si dhe rezultateve të dalë nga ky studim, 

rekomandohet që: 

 

1. Institucionet arsimore, familja, organizatat e ndryshme, biznesi dhe gjithë shoqëria në 

përgjithësi duhet të promovojnë gjithnjë e më tepër rritjen e ndërgjegjësimit për sigurinë 

e fëmijëve, nëpërmjet edhe takimeve të posaçme, organizimit të seminareve me prindër e 

të rritur, si dhe komunikimit të përgjegjshëm në çdo klasë, me nxënësit e arsimit bazë. 

2. Nga ana tjetër, një detyrë jo më pak e rëndësishme i lihet institucioneve 

shtetërorepërkatëse, që qëndrat e internetit apo internet-kafetë,  të detyrohen me ligj të 

vendosonin filtra apo programe sigurie në kompjuterat që frekunetohen nga minorenët 

dhe adoleshentët. Kjo gjë aktualisht nuk ndodh, dhe drejtuesit apo menaxherët e këtyre 

qendrave, për vetë faktin e interesit për fitime më të mëdha në biznesin e tyre,  e 

konsiderojnë të lejueshme çdo lloj metode vetëm e vetëm që t'i tërheqin fëmijët drejt 
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lojrave e kompjuterëve, por vetë ata nuk mbajnë as edhe një përgjegjësi se ç`bëjnë 

fëmijët kur përdorin këto kompjutera. 

3. Një tjetër rekomandim, i ri për nga përvoja, por i domosdoshëm për nga konteksti që 

jetojmë, duhet të jetë ngritja e qëndrave të këshillimit për fëmijët të cilët kanë qënë preh 

e drejtpërdrejtë e abuzimeve gjatë përdorimit të internetit ose ndërthurja e punës 

këshilluese e psikologëve apo punonjësve socialë që zhvillojnë aktivitetin e tyre pranë 

këtyre shkollave, për të sensibilizuar edhe më tepër këta adoleshentë ndaj rreziqeve që 

sjell internet i pakontrolluar.  

4. Rekomandim për familjet është që në ambientet familjare, aksesi në internet të sigurohet 

në ambientet e përbashkëta, në mënyrë që fëmijët të jenë lehtësisht të kontrollueshëm, 

gjatë kohës së navigimit në internet, ose duke instaluar filtrat e sigurisë. 

5. Gjithashtu i njëjti kufizim mund duhet të ofrohet edhe nga operatorët e telefonisë celulare 

për aparatet që disponojnë fëmijët e tyre, në mënyrë që fëmijët e tyre të ndihen sa më të 

sigurt. Ky do të ishte një shërbim i ri që kompanitë celulare të bëjnë përkundrejt 

klientëve të tyre të mitur. 

6. Krijimi i mardhënieve sa më miqësore me fëmijët, duke patur parasysh që adoleshenca 

është moshë tepër delikate, jo vetëm në një kontroll rigoroz dhe aspak armiqësor ndaj 

tyre, por edhe për të dëgjuar shqetësimet e tyre që mund të lidhen drejtpërdrejtë apo jo 

me aksesin në internet, do të ulte rreziqet e mundëshme të pasojave të dëmshme.  

7. Edukimi dhe shkolla janë aktorët që duhet të fillojnë sa më shpejt reflektimin e dukurive 

negative që vijnë si pasojë e ndryshimeve teknologjike dhe të informacionit, ato duhet të 

përmirësojnë kurrikulat shkollore lidhur me teknologjinë e informacionit, internetin etj, 

si dhe personeli përkatës i kësaj lënde të jetë i kualifikuar. 

8. Rritja e fushatës së ndërgjegjësimit për rreziqet që sjell një përdorim i pakontrolluar i 

internetit jo vetëm në ditë të caktuara por në mënyrë permanente dhe jo vetëm në 

ambientet e shkollës por edhe në median vizive, dhe formave të tjera të komunikimit. 

9. Bashkëveprim më i mirë midis komunitetit të prindërve dhe mësuesve për më shumë 

siguri, më shumë kulturë dhe rezultate më mira për fëmijët tanë. 
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Me të rejat që sjell çdo ditë e më shumë teknologjia dhe përdorimi i internetit, edhe fëmijët 

duhen mësuar se si dhe sa duhet ta përdorin internetin, duhen kontrolluar në një farë mënyre dhe 

duhet komunikuar me ta për rreziqet. Kujdesi dhe komunikimi me fëmijët duhet edhe në 

përdorimin e faqeve të internetit që reklamohen si arritje të mëdha, si mund të jetë “Facebook”-u 

i ditëve të sotme. Moskujdesi dhe mosnjohja e kritereve të përdorimit të këtyre programeve nga 

fëmijët mund të sjellë pasoja të pakëndëshme për ta. Të mos gënjehemi nga e reja dhe e bukura 

që sjell komunikimi on-line dhe njohjet pa kufi që mund të bëjmë nëpërmjet rrjetit. 
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KAPITULLI VI   

6.1 ANEKS 

Tabela 1 

Mosha  

A ke kompjuter në shtëpi? 

Po, kam dhe 

internet 

Po, por nuk 

kam internet 

Po, por 

interneti është i 

dobët 

Po, por nuk më 

lënë të përdor 

internet 

Jo Total 

10 vjeç 6 2 0 0 1 9 

% .8% 1.3% .0% .0% 1.3% .9% 

11 vjeç 43 12 0 1 4 60 

% 5.7% 7.5% .0% 25.0% 5.3% 6.0% 

12 vjeç 182 48 1 0 28 259 

% 24.3% 30.2% 7.7% .0% 36.8% 25.9% 

13 vjeç 245 49 7 1 22 324 

% 32.8% 30.8% 53.8% 25.0% 28.9% 32.4% 

14 vjeç 136 27 1 1 15 180 

% 18.2% 17.0% 7.7% 25.0% 19.7% 18.0% 

15 vjeç 136 21 4 1 6 168 

% 18.2% 13.2% 30.8% 25.0% 7.9% 16.8% 

Total 748 159 13 4 76 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 2 

  

 Venbanimi  

A ke kompjuter në shtëpi? 

Po, kam dhe 

internet 

Po, por nuk 

kam internet 

po, por 

interneti 

është i dobët 

Po, por nuk më 

lënë të përdor 

internet 

Jo Total 

Tiranë (qëndër) 657 119 11 3 54 844 

% 87.8% 74.8% 84.6% 75.0% 71.1% 84.4% 

Tiranë (periferi) 91 40 2 1 22 156 

% 12.2% 25.2% 15.4% 25.0% 28.9% 15.6% 

Total 748 159 13 4 76 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Tabela 3 

Shkolla që ndjek? 

Ka mundësi përdorimi i internetit në shkollë? 

Nuk ka 
Ka, por është i 

kufizuar 
Ka sa të dëshirosh Total 

9 vjeçare publike 90 803 87 980 

% 97.8% 98.3% 95.6% 98.0% 

9 vjeçare jopublike 2 14 4 20 

% 2.2% 1.7% 4.4% 2.0% 

Total 92 817 91 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 4 

A e ke përdorur ndonjëherë internetin 

si një mënyrë për të shpëtuar nga 

detyrat, problemet e ditës apo për t'u 

qetësuar? 

Mosha 

10 vjeç 11 vjeç 12 vjeç 13 vjeç 14 vjeç 15 vjeç Total 

Shumë rrallë 4 26 103 108 50 48 339 

% 1.2% 7.7% 30.4% 31.9% 14.7% 14.2% 100.0% 

Rrallë 3 23 92 96 59 39 312 

% 1.0% 7.4% 29.5% 30.8% 18.9% 12.5% 100.0% 

Shpesh 0 9 43 66 32 49 199 

% .0% 4.5% 21.6% 33.2% 16.1% 24.6% 100.0% 

Shumë shpesh 0 1 13 20 21 17 72 

% .0% 1.4% 18.1% 27.8% 29.2% 23.6% 100.0% 

Gjithmonë 2 1 8 34 18 15 78 

% 2.6% 1.3% 10.3% 43.6% 23.1% 19.2% 100.0% 

Total 9 60 259 324 180 168 1000 

% .9% 6.0% 25.9% 32.4% 18.0% 16.8% 100.0% 
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Tabela 5 

Sa kohë në ditë e përdor 

internetin? 

Mosha 

10 vjeç 11 vjeç 12 vjeç 13 vjeç 14 vjeç 15 vjeç Total 

Më pak se 30 minuta 2 12 43 58 25 20 160 

% 1.3% 7.5% 26.9% 36.3% 15.6% 12.5% 100.0% 

Pothuaj 1 orë 0 25 80 101 57 35 298 

% .0% 8.4% 26.8% 33.9% 19.1% 11.7% 100.0% 

Nga 1 deri në 2 orë 0 16 77 93 46 47 279 

% .0% 5.7% 27.6% 33.3% 16.5% 16.8% 100.0% 

Mbi 2 orë 7 7 54 71 49 63 251 

% 2.8% 2.8% 21.5% 28.3% 19.5% 25.1% 100.0% 

Tjetër 0 0 5 1 3 3 12 

% .0% .0% 41.7% 8.3% 25.0% 25.0% 100.0% 

Total 9 60 259 324 180 168 1000 

% .9% 6.0% 25.9% 32.4% 18.0% 16.8% 100.0% 
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Tabela 6 

Mosha 

Me se merresh kur hyn në internet? 

Navigim të 

lirë 

Postë 

elektronike 

Komunikim 

Chat 

Për të njohur të 

tjerë 
Facebook 

Për 

studim 
Vidiogame Tjetër Total 

10 vjeç 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

% .0% .0% .0% .0% 100.0% .0% .0% .0% 100.0% 

11 vjeç 3 1 3 2 21 24 6 0 60 

% 5.0% 1.7% 5.0% 3.3% 35.0% 40.0% 10.0% .0% 100.0% 

12 vjeç 17 1 37 10 123 48 23 0 259 

% 6.6% .4% 14.3% 3.9% 47.5% 18.5% 8.9% .0% 100.0% 

13 vjeç 45 12 47 3 154 38 23 2 324 

% 13.9% 3.7% 14.5% .9% 47.5% 11.7% 7.1% .6% 100.0% 

14 vjeç 31 5 38 0 76 27 3 0 180 

% 17.2% 2.8% 21.1% .0% 42.2% 15.0% 1.7% .0% 100.0% 

15 vjeç 44 4 25 4 77 13 1 0 168 

% 26.2% 2.4% 14.9% 2.4% 45.8% 7.7% .6% .0% 100.0% 

Total 140 23 150 19 460 150 56 2 1000 

% 14.0% 2.3% 15.0% 1.9% 46.0% 15.0% 5.6% .2% 100.0% 

 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  106 

 

Tabela 7 

Internetin në shkollë 

zakonisht e përdor: 

Me se merresh kur hyn në internet? 

Navigim 

të lirë E-mail 

Komuniki

m Chat 

Për të njohur 

të tjerë 
Facebook 

Për 

studim 

Vidio 

game 
Tjetër Total 

Gjithmonë vetëm 
25 7 44 3 107 27 16 2 231 

% 10.8% 3.0% 19.0% 1.3% 46.3% 11.7% 6.9% .9% 100.0% 

Me të shumtën e kohës nën 

vëzhgimin e mësuesit 41 10 42 10 148 45 22 0 318 

% 
12.9% 3.1% 13.2% 3.1% 46.5% 14.2% 6.9% .0% 100.0% 

Gjithmonë nën 

vëzhgimimin e mësuesit 
74 6 64 6 205 78 18 0 451 

% 16.4% 1.3% 14.2% 1.3% 45.5% 17.3% 4.0% .0% 100.0% 

Total 140 23 150 19 460 150 56 2 1000 

% 14.0% 2.3% 15.0% 1.9% 46.0% 15.0% 5.6% .2% 100.0% 
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Tabela 8 

Mosha 

Me se merresh kur hyn në internet? 

Navigim të 

lirë 

Postë 

elektronike 

Komunikim 

Chat 

Për të njohur të 

tjerë 
Facebook 

Për 

studim 
Vidiogame Tjetër Total 

10 vjeç 0 0 0 0 9 0 0 0 9 

% .0% .0% .0% .0% 2.0% .0% .0% .0% .9% 

11 vjeç 3 1 3 2 21 24 6 0 60 

% 2.1% 4.3% 2.0% 10.5% 4.6% 16.0% 10.7% .0% 6.0% 

12 vjeç 17 1 37 10 123 48 23 0 259 

% 12.1% 4.3% 24.7% 52.6% 26.7% 32.0% 41.1% .0% 25.9% 

13 vjeç 45 12 47 3 154 38 23 2 324 

% 32.1% 52.2% 31.3% 15.8% 33.5% 25.3% 41.1% 100.0% 32.4% 

14 vjeç 31 5 38 0 76 27 3 0 180 

% 22.1% 21.7% 25.3% .0% 16.5% 18.0% 5.4% .0% 18.0% 

15 vjeç 44 4 25 4 77 13 1 0 168 

% 31.4% 17.4% 16.7% 21.1% 16.7% 8.7% 1.8% .0% 16.8% 

Total 140 23 150 19 460 150 56 2 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Tabela 9 

Mosha 
Gjatë këtij viti mesatarja jote në matematikë është? 

nota 4 nota 5 nota 6 nota 7 nota 8 nota 9 nota 10 Total 

10 vjeç 1 0 0 4 3 0 1 9 

% 33.3% .0% .0% 2.0% 1.4% .0% .7% .9% 

11 vjeç 0 1 8 16 13 18 4 60 

% .0% 1.5% 7.1% 8.0% 6.1% 7.0% 2.7% 6.0% 

12 vjeç 0 12 28 41 64 64 50 259 

% .0% 18.2% 25.0% 20.5% 30.0% 24.8% 33.8% 25.9% 

13 vjeç 2 18 40 80 54 78 52 324 

% 66.7% 27.3% 35.7% 40.0% 25.4% 30.2% 35.1% 32.4% 

14 vjeç 0 17 21 24 52 43 23 180 

% .0% 25.8% 18.8% 12.0% 24.4% 16.7% 15.5% 18.0% 

15 vjeç 0 18 15 35 27 55 18 168 

% .0% 27.3% 13.4% 17.5% 12.7% 21.3% 12.2% 16.8% 

Total 3 66 112 200 213 258 148 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

 

 

 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  109 

 

Tabela 10 

Gjinia 

A mendon gjatë ditës për internetin? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Mashkull 136 223 112 29 39 539 

% 50.2% 54.5% 52.1% 63.0% 66.1% 53.9% 

Femër 135 186 103 17 20 461 

% 49.8% 45.5% 47.9% 37.0% 33.9% 46.1% 

Total 271 409 215 46 59 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.935
a
 4 .139 

Likelihood Ratio 7.038 4 .134 

Linear-by-Linear Association 
4.557 1 .033 

N of Valid Cases 1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.21. 
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Tabela 11 

Gjinia 
A je përpjekur ndonjëherë për të kontrolluar ose kufizuar kohën që shpenzon për përdorimin e internetit? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Mashkull 117 152 133 56 81 539 

% 61.9% 57.4% 48.7% 65.1% 43.3% 53.9% 

Femër 72 113 140 30 106 461 

% 38.1% 42.6% 51.3% 34.9% 56.7% 46.1% 

Total 189 265 273 86 187 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 21.885
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 22.005 4 .000 

Linear-by-Linear Association 
10.619 1 .001 

N of Valid Cases 1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 39.65. 
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Tabela 12 

  

Gjinia 

A do të doje ta përdorje internetin më shumë se sa e ke përdorur tani? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Mashkull 87 223 128 39 62 539 

% 45.5% 57.6% 51.2% 63.9% 55.9% 53.9% 

Femër 104 164 122 22 49 461 

% 54.5% 42.4% 48.8% 36.1% 44.1% 46.1% 

Total 191 387 250 61 111 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 

10.894
a
 4 .028 

Likelihood Ratio 10.926 4 .027 

Linear-by-Linear Association 2.213 1 .137 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21.21. 

 

 

 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  112 

 

Tabela 13 

Gjinia 

A e ke përdorur ndonjëherë internetin si një mënyrë për të shpëtuar nga detyrat, problemet e ditës apo për t'u 

qetësuar? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Mashkull 
176 161 115 44 43 539 

% 
51.9% 51.6% 57.8% 61.1% 55.1% 53.9% 

Femër 
163 151 84 28 35 461 

% 
48.1% 48.4% 42.2% 38.9% 44.9% 46.1% 

Total 339 312 199 72 78 1000 

% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.964
a
 4 .411 

Likelihood Ratio 3.985 4 .408 

Linear-by-Linear Association 
2.099 1 .147 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33.19. 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  113 

 

Tabela 14 

Gjinia 

A të ndodh të flesh vonë për shkak të qëndrimit në internet? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Mashkull 
239 131 75 37 57 539 

% 
50.0% 50.8% 62.0% 53.6% 77.0% 53.9% 

Femër 
239 127 46 32 17 461 

% 

50.0% 49.2% 38.0% 46.4% 23.0% 46.1% 

Total 
478 258 121 69 74 1000 

% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 23.053
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 24.174 4 .000 

Linear-by-Linear Association 
16.441 1 .000 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.81. 
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Tabela 15 

Nëna 
A ndihesh i/e shqetësuar pa humor ose nervoz kur të kufizojnë apo ndalojnë internetin? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

8 vjeçar 18 12 7 3 5 45 

% 5.0% 3.7% 4.9% 6.5% 3.8% 4.5% 

Të mesëm 203 163 80 15 50 511 

% 56.7% 50.5% 56.3% 32.6% 38.2% 51.1% 

Të lartë 137 148 55 28 76 444 

% 38.3% 45.8% 38.7% 60.9% 58.0% 44.4% 

Total 358 323 142 46 131 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 24.115
a
 8 .002 

Likelihood Ratio 24.276 8 .002 

Linear-by-Linear Association 12.127 1 .000 

N of Valid Cases 1000     

a. 1 cells (6.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.07. 
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Tabela 16 

Babai 

A ndihesh i/e shqetësuar pa humor ose nervoz kur të kufizojnë apo ndalojnë internetin? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

8 vjeçar 
13 13 6 0 4 36 

% 
3.6% 4.0% 4.2% .0% 3.1% 3.6% 

Të mesëm 
211 154 85 14 59 523 

% 
58.9% 47.7% 59.9% 30.4% 45.0% 52.3% 

Të lartë 
134 156 51 32 68 441 

% 
37.4% 48.3% 35.9% 69.6% 51.9% 44.1% 

Total 
358 323 142 46 131 1000 

% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 29.129
a
 8 .000 

Likelihood Ratio 30.631 8 .000 

Linear-by-Linear Association 

9.000 1 .003 

N of Valid Cases 1000 

  a. 2 cells (13.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.66. 
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Tabela 17 

Babai 

Internetin në shtëpi zakonisht e përdor: 

Vetëm 

Vetëm, por 

kompjuteri ka të 

impostuar filtrin 

familjar 

Më të shumtën e 

kohës nën 

vëzhgimin e 

prindit 

Gjithmonë në 

vëzhgimin e 

prindit 

Total 

8 vjeçar 25 0 6 5 36 

% 3.6% .0% 4.1% 10.6% 3.6% 

Të mesëm 329 71 89 34 523 

% 47.4% 62.3% 61.4% 72.3% 52.3% 

Të lartë 340 43 50 8 441 

% 49.0% 37.7% 34.5% 17.0% 44.1% 

Total 694 114 145 47 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 37.605
a
 6 .000 

Likelihood Ratio 41.502 6 .000 

Linear-by-Linear Association 25.367 1 .000 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 2 cells (16.7%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.69. 
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Tabela 18 

Nëna 

Internetin në shtëpi zakonisht e përdor: 

Vetëm 

Vetëm, por 

kompjuteri ka të 

impostuar filtrin 

familjar 

Më të shumtën 

e kohës nën 

vëzhgimin e 

prindit 

Gjithmonë në 

vëzhgimin e prindit 
Total 

8 vjeçar 22 6 11 6 45 

% 3.2% 5.3% 7.6% 12.8% 4.5% 

Të mesëm 338 60 83 30 511 

% 48.7% 52.6% 57.2% 63.8% 51.1% 

Të lartë 334 48 51 11 444 

% 48.1% 42.1% 35.2% 23.4% 44.4% 

Total 694 114 145 47 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 26.227
a
 6 .000 

Likelihood Ratio 24.617 6 .000 

Linear-by-Linear Association 23.912 1 .000 

N of Valid Cases 1000 

  a. 1 cells (8.3%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.12. 
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Tabela 19 

Me se merresh kur hyn në internet? 

Ke marrë ndonjë informacion mbi rreziqet e mundëshme dhe dëmin që mund të krijojë 

hyrja në një faqe të gabuar në internet? 

Po, prindërit më thonë 

shpesh 

Jo, nuk kam 

dëgjuar 

Diçka na kanë thënë 

edhe në shkkollë 
Total 

Navigim të lirë 98 15 12 125 

% 13.3% 13.0% 13.8% 13.3% 

Postë elektronike 13 1 7 21 

% 1.8% .9% 8.0% 2.2% 

Komunikim Chat 116 14 14 144 

% 15.8% 12.2% 16.1% 15.4% 

Për të njohur të tjerë 12 5 1 18 

% 1.6% 4.3% 1.1% 1.9% 

Facebook 326 65 38 429 

% 44.3% 56.5% 43.7% 45.7% 

Për studim 127 6 13 146 

% 17.3% 5.2% 14.9% 15.6% 

Vidiogame 44 9 2 55 

% 6.0% 7.8% 2.3% 5.9% 

Total 736 115 87 938 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 35.096
a
 12 .000 

Likelihood Ratio 32.349 12 .001 

Linear-by-Linear Association 1.857 1 .173 

N of Valid Cases 938 

  a. 4 cells (19.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.67. 
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Tabela 20 

Mosha e grupuar 
A mendon gjatë ditës për intrentin? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Grup mosha 10-12 vjeç 
94 140 66 12 16 328 

% 34.7% 34.2% 30.7% 26.1% 27.1% 32.8% 

Grup mosha 13-15 vjeç 177 269 149 34 43 672 

% 65.3% 65.8% 69.3% 73.9% 72.9% 67.2% 

Total 271 409 215 46 59 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 3.052
a
 4 .549 

Likelihood Ratio 3.118 4 .538 

N of Valid Cases 1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.09. 
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Tabela 21 

Mosha e grupuar 
A do të doje ta përdorje internetin më shumë se sa e ke përdorur tani? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Grup mosha 10-12 vjeç 78 104 86 22 38 328 

% 40.8% 26.9% 34.4% 36.1% 34.2% 32.8% 

Grup mosha 13-15 vjeç 113 283 164 39 73 672 

% 59.2% 73.1% 65.6% 63.9% 65.8% 67.2% 

Total 191 387 250 61 111 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 12.454
a
 4 .014 

Likelihood Ratio 12.468 4 .014 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 20.01. 
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Tabela 22 

Mosha e grupuar 

A je përpjekur ndonjëherë për të kontrolluar ose kufizuar kohën që shpenzon për përdorimin e internetit? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Grup mosha 10-12 vjeç 

73 78 94 22 61 328 

% 

38.6% 29.4% 34.4% 25.6% 32.6% 32.8% 

Grup mosha 13-15 vjeç 

116 187 179 64 126 672 

% 

61.4% 70.6% 65.6% 74.4% 67.4% 67.2% 

Total 189 265 273 86 187 1000 

% 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 6.637
a
 4 .156 

Likelihood Ratio 6.673 4 .154 

N of Valid Cases 1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.21. 
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Tabela 23 

Mosha e grupuar 

A ndihesh i/e shqetësuar pa humor ose nervoz kur të kufizojnë apo ndalojnë internetin? 

Shumë 

rrallë 
Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Grup mosha 10-12 vjeç 118 119 53 10 28 328 

% 
33.0% 36.8% 37.3% 21.7% 21.4% 32.8% 

Grup mosha 13-15 vjeç 
240 204 89 36 103 672 

% 
67.0% 63.2% 62.7% 78.3% 78.6% 67.2% 

Total 
358 323 142 46 131 1000 

% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 14.029
a
 4 .007 

Likelihood Ratio 14.753 4 .005 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.09. 
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Tabela 13/a 

Mosha e grupuar 

A e ke përdorur ndonjëherë internetin si një mënyrë për të shpëtuar nga detyrat, problemet e ditës apo për 

t'u qetësuar? 

Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Grup mosha 10-12 

vjeç 
133 118 52 14 11 328 

% 39.2% 37.8% 26.1% 19.4% 14.1% 32.8% 

Grup mosha 13-15 

vjeç 
206 194 147 58 67 672 

% 
60.8% 62.2% 73.9% 80.6% 85.9% 67.2% 

Total 
339 312 199 72 78 1000 

% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 32.146
a
 4 .000 

Likelihood Ratio 34.555 4 .000 

N of Valid Cases 1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23.62. 
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Tabela 24 

  A të ndodh të flesh vonë për shkak të qëndrimit në internet? 

Mosha e grupuar 
Shumë rrallë Rrallë Shpesh Shumë shpesh Gjithmonë Total 

Grup mosha 10-12 

vjeç 
182 80 28 15 23 328 

% 
38.1% 31.0% 23.1% 21.7% 31.1% 32.8% 

Grup mosha 13-15 

vjeç 
296 178 93 54 51 672 

% 
61.9% 69.0% 76.9% 78.3% 68.9% 67.2% 

Total 478 258 121 69 74 1000 

% 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  
Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 
15.462

a
 4 .004 

Likelihood Ratio 
15.930 4 .003 

N of Valid Cases 
1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22.63. 
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Tabela 25 

Mosha e grupuar 

Sa herë e përdor internetin? 

Të paktën 1 herë në 

javë? 
Disa herë në javë Çdo ditë Total 

Grup mosha 10-12 vjeç 71 130 127 328 

% 51.1% 38.7% 24.2% 32.8% 

Grup mosha 13-15 vjeç 68 206 398 672 

% 48.9% 61.3% 75.8% 67.2% 

Total 139 336 525 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 44.015
a
 2 .000 

Likelihood Ratio 43.493 2 .000 

N of Valid Cases 1000 

  a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 45.59. 
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Tabela 26 

Mosha e grupuar 

Sa kohë në ditë e përdor internetin? 

Më pak se 30 

minuta 
Pothuaj 1 orë 

Nga 1 deri në 

2 orë 
Mbi 2 orë Tjetër Total 

Grup mosha 10-12 vjeç 57 105 93 68 5 328 

% 35.6% 35.2% 33.3% 27.1% 41.7% 32.8% 

Grup mosha 13-15 vjeç 103 193 186 183 7 672 

% 64.4% 64.8% 66.7% 72.9% 58.3% 67.2% 

Total 160 298 279 251 12 1000 

% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Chi-Square Tests 

  Value df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 5.556
a
 4 .235 

Likelihood Ratio 5.647 4 .227 

N of Valid Cases 1000 
  

a. 1 cells (10.0%) have expected count less than5. The minimun expected count is 3.94
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KAPITULLI VII 

 

7.1   PYETËSORI 

 

Leje Informuese 

 

E nderuar nxënëse/ I nderuar nxënës 

 

Pyetësori që vijon do të shërbejë ekskluzivisht për një studim mbi përdorimin e internetit nga 

fëmijët (nxënëset dhe nxënësit) e shkollave tona.  Si hartues i këtij pyetësori dhe këtij studimi, jam 

i interesuar të dij nga Ty, dhe të ndajmë së bashku përgjigjet e disa pyetjeve, të cilat do të na japin 

një panoramikë të situatës së përdorimit të internetit në shkollë, në shtëpi, apo edhe në internet-

kafe. 

Përgjigjet e tua do të jetë tërësisht konfidenciale dhe natyrisht  do të përdoren vetëm për qëllimet e 

studimit. Natyrisht që  je i lirë të mos përgjigjesh mbi çështjet të cilat nuk dëshiron  t‟i prekësh, 

por të siguroj se çdo pyetje është hartuar me kujdesin më të madh për të mos prekur çështje apo 

probleme që mund të të prekin dinjitetin apo privatësinë.  

Për çdo përgjigje ke një alternativë të mundshme, për të cilën të lutem të bësh një shenjë brenda 

kuadratit përpara çdo përgjigjeje. Shenja që mund të përdorësh mund të jetë një “plus” një “kryq” 

apo një “pikë” brenda kuadratit.  

Nga intervistat apo nga kryerja e studimit nuk do të keni përfitime personale.  

 

Faleminderit për mirëkuptimin. 

Albano  Zhapaj 

 

 

1. Seksi :             
 1.  Mashkull                  2. Femër 

 

2. Mosha:  

 1. 10 vjeç          2.  11 vjeç;         3.  12 vjeç;           

4.  13 vjeç;         5.  14 vjeç.           6. 15 vjeç. 
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3. Zona ku intervistohet  (e plotëson intervistuesi)  

1.  Tiranë Qendër (brenda Unazës) 

2.  Tiranë Periferi (jashtë Unazës) 

 

4. Shkolla që ndjek; 

1. 9-vjeçare publike 

2. 9-vjeçare jo-publike 

 

5. A keni një kompjuter në shtëpi? 

1.  Po, kam edhe internet. 

2.  Po, por skam lidhje internet. 

3.  Po, por interneti është i dobët. 

4.  Po, por s‟më lenë të përdor internetin. 

5.  Jo. 

 

6. Ka mundësi përdorimi i internetit në shkollë? 

1.  Nuk ka;   

2.  Ka por është i kufizuar vetëm për studim;   

3.  Ka sa të dëshirosh. 

 

7. A mendoni  gjatë ditës mbi internetin (psh. Rreth aktiviteteve të mëparshme on-line, që 

keni lënë përgjysmë, apo parashikimeve për ditën tjetër kur do të hyni përsëri on-line) 

1. Shumë Rrallë 

2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë. 

 

8. A e ndjen ti  nevojën për të përdorur internetin pak më shumë se sa e përdorni,  në 

mënyrë që të kënaqeni apo dëfreheni  më shumë? 

1. Shumë Rrallë 
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2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë. 

 

9. A je përpjekur ndonjëherë,  për të kontrolluar, ose kufizuar, kohën tënde në 

përdorimin e internetit? 

1. Shumë Rrallë 

2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë. 

 

10. A ndjehesh i shqetësuar, pa humor, apo nervoz kur je duke u përpjekur për të 

shkurtuar ose të ndaluar përdorimin e internetit? 

1. Shumë Rrallë 

2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë 

11. A e përdorur ndonjëherë internetin si n mënyrë për të shpëtuar nga detyrat, problemet 

apo për t’u qetësuar? 

1. Shumë Rrallë 

2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë 
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12. A ankohen të tjerët (prindit, motra, vëllai, shokët) që kalon shumë kohë përpara 

internetit? 

1. Shumë Rrallë 

2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë 

 

13. A të ndodh të shkosh për të fjetur vonë për shkak të internetit 

1. Shumë Rrallë 

2. Rrallë 

3. Shpesh 

4. Shumë Shpesh 

5. Gjithmonë 

 

14. Zakonisht sa herë e përdor internetin? 

1.  Të paktën 1 herë në javë 

2.  Disa herë në javë 

3.  Çdo ditë 

 

15. Në ditët të cilat përdor internet, sa kohë shpenzon për të? 

1.  Më pak se 30 minuta 

2.  Pothuaj 1 orë 

3.  Nga 1 deri në 2 orë 

4.  Mbi 2 orë 

5.  Tjetër 

 

16. Kur hyn në internet me se merresh përgjithësisht: 

1.  Navigim të lirë 

2.  Postë elektronike 
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3.  Komunikim chat 

4.  Për të njohur të tjerë 

5.  Facebook 

6.  Për studim 

7.  Videgame 

8.  Të tjera (specifiko) 

 

17. Ke frekuentuar kurse trajnimi mbi përdorimin e internetit? 

1.  Po;          

2.  Jo;      

3.  Diçka nga shkolla;       

4.  Nga shokët;           

5.  Vetë. 

 

18. Ke marrë ndonjë informacion mbi rreziqet e mundshme dhe dëmin që mund të krijojë, 

të hysh pa dashje, në një faqe të gabuar në internet? 

1.  Po, prindërit më thonë shpesh;  

2.  Jo, skam dëgjuar;  

3.  Diçka na kanë thënë edhe në shkollë;  

4.  Të tjera burime… 

 

19. A mund të thuash disa nga rreziqet që mund të të kanosen nga interneti? 

1.  Kontakte me njerëz vulgar… 

2.  Persona që fyejnë dhe ofendojnë… 

3.  Persona që publikojnë/përdorin të dhënat e tua në mënyrë të paligjshme 

4.  Të tjera…. 

 

 

 

 



Varësia nga interneti dhe impakti i saj në performancën shkollore të nxënësve 

 

Albano Zhapaj  132 

 

20. Kur përdor internetin në shkollë, zakonisht, e bën: 

1.  Gjithmonë vetëm 

2.  Më të shumtën e kohës nën vëzhgimin e mësuesit; 

3.  Gjithmonë nën vëzhgimin e mësuesit 

 

21. Kur përdor internetin në shtëpi, zakonisht, e bën: 

1.  Vetëm 

2.  Vetëm, por kompjuteri ka të impostuar filtrin familjar 

3.  Më të shumtën e kohës nën vëzhgimin e prindit; 

4.  Gjithmonë nën vëzhgimin e prindit 

 

22. Çfarë arsimi kanë prindërit e Tu ? 

 Babai     Nëna 

1.   8-Vjeçar   1.     8-Vjeçar 

2.  Të Mesëm    2.     Të Mesëm 

3.   Të lartë (universitet)   3.     Të lartë (universitet) 

 

23. Kur përdor internetin në internet-kafe, zakonisht, e bën: 

1.  Vetëm, pa asnjë lloj pengese 

2.  Vetëm, por kompjuteri ka të impostuar filtra të ndryshëm 

3.  Ndonjëherë ndërhyn gjestori për të na këshilluar 

4.  Gjithmonë nën vëzhgimin e gjestorit. 

 

24. Sa orë studion në ditë? 

1. Deri në 1 orë 

2. Nga 1 deri në 2 orë 

3. Mbi 2 orë 
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25. Internetin e përdor: 

1.  Përpara se të filloj të studioj 

2.  Mbasi kam studiuar 

3.  Edhe gjatë studimit 

 

26. Atë ditë që nuk përdor internetin: 

1.  Studioj si zakonisht 

2.  Përfitoj nga rasti për të studiuar pak më shumë 

3.  Nuk më studiohet pos u futa pak në internet. 

4.  Studioj edhe me internetin hapur. 

 

27. Nga moment që ke filluar të përdorësh gjerë internetin, rezultatet e tua në mësime: 

1.  Kanë rënë shumë 

2.  Kanë rënë pak 

3.  Nuk kanë rënë 

4.  Janë përmirësuar 

5.  Nuk e kam menduar ndonjëherë 

 

28. Gjatë vitit të kaluar mesatarja jote e matematikës ishte: 

1.  4  2.  5  3.  6  4.  7   

5.  8  6.  9  7.  10  

 

29. Gjatë vitit të kaluar mesatarja jote e gjuhës/letërsisë ishte: 

 

1.  4  2.  5  3.  6  4.  7   

5.  8  6.  9  7.  10  

30. Gjatë këtij viti mesatarja jote e matematikës është: 

 

1.  4  2.  5  3.  6  4.  7   

5.  8  6.  9  7.  10  
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31. Gjatë këtij viti mesatarja jote e gjuhës/letërsisë është: 

 

1.  4  2.  5  3.  6  4.  7   

5.  8  6.  9  7.  10  

 

32. Sipas mendimit tënd, në qoftë se do të reduktoje oraret e internetit, rezultatet e tua në 

mësime: 

1.  Do të rriteshin  3. Do të uleshin  

2.  Nuk do ndryshonin 4. Nuk e di 
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