
I/e nderuar,

Kemi nderin të Ju ftojmë në Konferencën e pestë 
vjetore të Asociacionit ndërkombëtar të 
komisionerëve të gjuhëve, më 4 maj 2018 në 
Prishtinë, nikoqir i së cilës është Zyra e 
komisionerit për gjuhët e Republikës së 
Kosovës. 

Tema e konferencës këtë vit është 
“Shumëgjuhësia: vlerë dhe/apo obligim”, me 
ç‘rast do të ofrohet mundësia për të shkëmbyer 
idetë dhe praktikat e mira në tejkalimin e sfidave 
në mbrojtjen dhe promovimin e të drejtave 
gjuhësore. Gjatë konferencës, fokusi i veçantë do 
ti vihet statusit të gjuhës në shoqëritë e dala nga 
konflikti, avancimit të ofrimit të shërbimeve në 
gjuhët zyrtare përmes ofertës aktive, si dhe 
sfidave dhe mundësive të të mësuarit të gjuhëve 
zyrtare në arsim. 

Mirëpresim pjesëmarrjen Tuaj në këtë ngjarje!

Sinqerisht,
Slaviša Mladenović

Komisioner për gjuhët

RENDI I DITËS

Salla e konferencave “Diar”
Swiss Diamond Hotel

4 Maj 2018

KONFERENCA E PESTË VJETORE E ASOCIACIONIT 
NDËRKOMBËTAR TË KOMISIONERËVE PËR GJUHËT 

“SHUMËGJUHËSIA: VLERË DHE/APO OBLIGIM”

08:30 – 09:00 Regjistrimi i pjesëmarrësve

09:00 – 09:30 Fjala hyrëse  

SH.T. Ramush Haradinaj, Kryeministër i Republikës së Kosovës
Slaviša Mladenović, Komisioner për gjuhët, Kosovë
Meri Huws, Komisionere për gjuhën uellsiane dhe kryetare në 
largim e Asociacionit, Uells (MB) 

09:30 – 11:00 Sesioni i parë
Avancimi i ofrimit të shërbimeve në gjuhët zyrtare: oferta 
aktive

Raymond Théberge, Komisioner i gjuhëve zyrtare të Kanadasë, 
Otavë, Kanada
“Avancimi i ofrimit të shërbimeve në gjuhët zyrtare: oferta aktive” 

François Boileau, Komisioner për shërbime në gjuhën frënge, 
Ontario, Kanada 

Rozafa Ukimeraj, Sekretare e Përgjithshme, Ministria e 
Administrimit të Pushtetit Lokal, Kosovë

Kryesues i sesionit: Ivan Nikolić, Drejtor i OJQ-së CSD, Kosovë

11:00 – 11:15 Pauzë për kafe

11:15 – 11:30 Fjala e nderit 

Jan Braathu, Ambassador i misionit të OSBE-së në Kosovë
Jean-Hubert Lebet, Ambasador i Zvicrës në Kosovë  
11:30 – 13:00 Sesioni i dytë
Nxitja e mësimit të gjuhëve zyrtare përmes arsimit: sfidat 
dhe mundësitë

Sadik Idrizi, Profesor, Universiteti i Prizrenit, Kosovë 
“Rëndësia e arsimit të lartë në gjuhët e minoriteteve. Rast studimi: 
Universiteti i Prizrenit”

Lowri Wynne Williams, Zyrtare e lartë për politika, Uells 
(MB)
“Arsimi i mesëm në Uells  – të valëvitesh apo të ngecësh?”

Órla de Búrca,  Menaxhere për komunikim, Irlandë  
“Sfidat në çasjen në arsim në gjuhën irlandeze dhe mundësitë 
për ti tejkaluar ato”

Dukagjin Pupovci, Ekspert i arsimit, Kosovë 
“Sfidat e mësimit të gjuhëve të mjedisit në Kosovë” 

Kryesues i sesionit: Adrian Zeqiri, Drejtor ekzekutiv i OJQ - 
së ECMI, Kosovë 

13:00 – 14:00 Dreka 

14:00 – 15:30 Sesioni i tretë
Ballafaqimi me të kaluarën: statusi i gjuhëve në shoqëritë 
e dala nga konflikti dhe ndikimi i tij në procesin e pajtimit

Hilmi Jashari, Avokat i Popullit, Kosovë  

Rafael Sainz de Rozas Bedialauneta, Udhëheqës i 
departamentit për të drejta gjuhësore, vendi i Baskëve 
“Vështrim në të ardhmen: Normalizimi i dygjuhësisë si rrugë 
drejt pajtimit në vendin e Baskëve”

Shkumbin Munishi, Profesor i Asocuar, Universiteti i 
Prishtinës, Kosovë 
Nexhmedin Spahiu, Profesor i shkencave politike, Kosovë

Kryesuese e sesionit: Remzije Istrefi, Profesoreshë, 
Universiteti i Prishtinës, Kosovë  

15:30 – 15:45 Platforma online e mësimit të gjuhëve

Veljko Samarǆić, Menaxher i projektit “Vocup”

15:45 – 16:15 Sesioni përmbledhës
Remzije Istrefi, Universiteti i Prishtinës, Kosovë 

16:15 – 16:30 Fjala përmbyllëse

Slaviša Mladenović, Komisioner për gjuhët, Kosovë 

Rónán Ó Domhnaill, Komisioner për gjuhët, Irlandë dhe 
Kryetar i Asociacionit 


