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Etika e të folurit nëEtika e të folurit në 
publik

Mr.Sc.Remzie Shahini-Hoxhaj

12 11 1012.11.10

Rëndësia e etikës në marrëdhëniet 
publike

 Të folurit publik konsiderohet fuqi, prandaj duhet 
të përmbaj rregulla etike 

 Etika është pjesë e filozofisë e cila merret me atë 
se çka është e drejtë dhe e padrejtë në 
marrëdhëniet njerëzore

 Etika e medias merret me argumentimin filozofik 
dhe shkencor të normave dhe vlerave sipas të p
cilave garantohet prodhimtari, shpërndarje dhe 
perceptimin i ndërgjegjshëm i mediave

 se çka është e saktë dhe e drejtë
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Cilat janë rregullat etikë gjatë të folurit 
publik

 Përgatitu gjithmonë për audiencën g gj p
 Kjo nënkupton analizën e audiencës, 

organizimin  e ideve deri tek provat 
 Pika më etike e të folurit publik, informimi i 

audiencës pse kjo është qenësore për ta
 Pa marr parasysh se çfarë audiencë duhet Pa marr parasysh se çfarë audiencë, duhet 

hulumtim i mirëfilltë i temës nga të gjitha 
aspektet  

Cilat janë rregullat etikë gjatë të folurit 
publik

 Bëhu i sinqertë në atë që thuaq q
 “fjalët besohen dhe njerëzit krijojnë 

besimin”
 Mënjanoni thirrjet me emra dhe format tjera 

ofenduese gjuhësore (p.sh. gjinia tjetër, 
gjinia e dobët etj.)gj j )

 Praktikoni principe etike, të cilat i testoni 
para se të dilni para audiencës 
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Plagjiatura
 prezantimi i ideve, mendimeve fjalëve të dikujt si tua 

L t Ki d Lat. Kindapues
 Në të folurit publik nënkupton vjedhjen e fjalimit të dikujt dhe 

prezantimin sikur të ishte i yti
 Plagjiaturë e “arnuar” vjedhja e gjuhës apo ideve nga dy tre 

burime (patchwork plagiarism)
 Plagjiatura “shtesë”- kur nuk është e vjedhur por folësi nuk e 

atribuon të cituarin (incremental plagiarism) 
 parafrazimi

Rregullat e dëgjimit etikë

 Të jesh i njerëzishëm dhe i vëmendshëm j j

 Mënjanoj paragjykimet për folësin (s’do të 
thotë që duhet të pajtohesh me folësin por 
jo të jesh njeriu që miraton)

 Mbroje lirën e shprehjes dhe mendimit të 
li ëlirë

 Ushtroje të menduarit kritik
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Të dëgjuarit dhe të menduarit kritik
 Të kushtuarit e vëmendjes dhe krijim i arsyes për 

atë çka dëgjon

 Dëgjimi për kënaqësi (muzikë, fjalim argëtues)

 Dëgjimi empatik (me ndjeshmëri) për ta përkrahur 
emocionalisht folësin (p.sh. Psikiatri) 

 Dëgjim tërësor për ta kuptuar mesazhin gj p p

 Dëgjimi kritik për ta kuptuar dhe për të reaguar në 
mesazh (kampanjat poltike, shitja, gjykimet)

Katër arsyet e dëgjimit të dobët 
 Jo koncentirmi (120-130 fjalë i flasim në minutë, 

ndërsa trurin ka aftësi ti pranoj 300-400 fjalë në 
minutë)

 Dëgjimi tej mase (duke mbaj mend statistika dhe 
numra, e humbin mesazhin kryesor)

 Kalimi te konkluzat (paragjykimi i folësit se këto 
gjëra janë të tejkaluara)gj j j )

 Fokusimi në gjërat personale (prezantimi, 
paraqitja personale)
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Si të bëhemi dëgjues më të mirë

 Merreni dëgjimi me seriozitetgj

 Rezistoni kundërshtimet

 Anashkaloni gjykimet

 Mundohuni të mbani shënime

Koha per….

 Shprehu!


