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DREJTSHKRIMI
Përdorimi i shkronjave ë dhe ç në të gjithë
tekstin, si dhe përdorimi i rregullt i
shenjave të pikësimit.

STRUKTURA E ARTIKULLIT
Ndarja në paragrafë e artikullit, përdorimi
i bulletpoints dhe pyetjeve, titulli i
artikullit. Përzgjedhja e fjalëve kyçe.

PËRSHTATJA E CITIMEVE
Përshtatja e citimeve të artikujve si
hyperlinks për ta lehtësuar aksesin e
audiencës në burimet e informacionit.

PËRFSHIRJA E ILUSTRIMEVE
Përfshirja e fotografive ose imazheve për
ta tërhequr audiencën, duke respektuar të
dretën e autorit.
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KOMANDA PËR KARAKTERET SPECIALE

1 3 5 Për ç-

1 3 7 ose
0235 Për ë-

0199Për Ç-

0203Për Ë-
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TITULLI

Informues 
I shkurtër
Tërheqës

Titulli i artikullit tuaj duhet të plotësojë
këto kritere:

ORGANIZIMI I ARTIKULLIT

Ndani artikullin tuaj në paragrafë sipas
skemës "1 paragraf=1 argument".
Përdorni nëntituj si mënyrë për të
tërhequr vëmendjen e audiencës.

FJALËT KYÇE

Përzgjidhni deri në tre fjalë kyçe me të
cilat mund të klasifikohet artikulli juaj

Shembull: advokim, qytetari, pjesëmarrje
rinore



"Progres raporti"
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Në rast se keni përdorur citime  në artikullin tuaj (raporte, instititucione,
autoritete të fushës, ligje, etj.) dokumentimi i burimeve realizohet përmes
hyperlinks . 

Ç'JANË HYPERLINKS DHE PSE JANË TË RËNDËSISHËM?

E bëjnë artikullin më dinamik. 
Thjeshtojnë aksesin e audiencës tek burimet e informacionit të
përdorura për artikullin.

Hyperlinks janë ikona, grafika ose tekste të cilat kur klikohen të lidhin me
faqe, objekte ose dokumente të tjera. Në rastin e publikimeve në blog, 
ato:

PËRDORIMI I HYPERLINKS NË TEKST HAP PAS HAPI

 Kopjoni linkun e burimit që keni
cituar

Selektoni emërtimin e burimit në
tekstin tuaj.

Mbani shtypur butonin ctrl dhe
shtypni K në tastierën tuaj.

Bëni paste linkun e burimit në
hapësirën e tabelës që ju shfaqet.
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Përfshini të paktën 1 foto/ilustrim në artikullin tuaj. Kujdesuni
që fotoja/ilustrimi nuk është subjekt i së drejtës së autorit,
ose që të shënoni emrin e autorit të fotografisë/imazhit
(nëse ka). 

KU MUND TË GJENI FOTO/ILUSTRIMI QË NUK
CËNOJNË TË DREJTA AUTORI?

GOOGLE IMAGE (klikoni Tools dhe përzgjidhni
creative commons license)
CREATIVE COMMONS

https://www.google.com/imghp?hl=EN
https://wordpress.org/openverse/?referrer=creativecommons.org


MIRËPRESIM 
ARTIKUJT TUAJ!


