Përkrahja e përafrimit përmes arsimit
për demokraci dhe të mësuarit të gjuhëve

PËR BALLKANIN PERËNDIMOR DHE TURQINË

Këshilli i Evropës është duke përkrahur zbatimin e "Ligjit mbi Përdorimin e Gjuhëve", i cili kërkon që
të gjitha institucionet publike dhe ofruesit e shërbimeve të sigurojnë status të barabartë dhe qasje
në të dy gjuhët zyrtare, shqip dhe serbisht dhe gjuhët e tjera zyrtare në nivelin komunal. Ky projekt
përkrah "ngritjen e vetëdijes së shoqërisë dhe zhvillimin e shumëllojshmërisë së gjuhëve", që është
një nga prioritetet strategjike të Zyrës së Komisionerit të Gjuhëve.
Projekti "Përkrahja e përafrimit përmes arsimit për demokraci dhe të mësuarit e gjuhëve" (PPAD)
është pjesë e pasqyrë e aktiviteteve të bashkëpunimit në Kosovë, që bazohet në ekspertizën dhe
ndihmën e Këshillit të Evropës për autoritetet përkatëse në Kosovë në fushën e arsimit dhe synon të
nxisë përafrimin përmes promovimit të të mësuarit të gjuhëve dhe përmes zhvillimit të
kompetencave për bashkëpunim demokratik. Ky projekt merr parasysh rekomandimet e Komiteti
Këshillues për Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare si dhe të draft Strategjisë për
Promovimin dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Gjuhëve (2016-2021) të Komisionerit të Gjuhëve për t’i
përkrahur institucionet dhe përfituesit vendorë, si Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë
dhe Zyra e Komisionerit të Gjuhëve për të promovuar një shoqëri multietnike.
Ky projekt zbatohet nga Këshilli i Evropës dhe bashkë-financohet nga Norvegjia dhe Këshilli i
Evropës. Me një buxhet të përgjithshëm prej 700,000 euro, do të zgjasë 24 muaj dhe do të
përfundojë deri më 30 prill 2020.

Qëllimi i projektit
Qëllimi i përgjithshëm është promovimi i imazhit pozitiv të shumë-gjuhësisë lokale dhe rajonale
dhe shumëllojshmërisë kulturore si pasuri shoqërore, kulturore dhe ekonomike, qasje në të
mësuarit e gjuhëve dhe arsimi për qytetari demokratike si kontribut në përafrimin ndërmjet
komuniteteve.


Të gjitha referencat për Kosovën, qoftë për territor, institucione, ose popullsi, duhet të kuptohen në përputhje të plotë me Rezolutën
1244 të KS të OKB-së dhe pa paragjykuar statusin e Kosovës.

Produktet dhe rezultatet e pritshme
Rezultatet
 Shkollat dhe komunitetet pjesëmarrëse kuptojnë përfitimet shumëdimensionale të shumëgjuhësisë për një mënyrë konstruktive dhe paqësore të jetesës së bashku në vend dhe në
rajon.
 Aktivitetet e projektit propozohet të integrohen në aktivitetet jashtëshkollore dhe
kurrikulare nëpër shkolla, në mënyrë që oferta e trajnimit për vetëdijesimin për gjuhët dhe
rritja e mundësive për mësimin e gjuhëve të vazhdojë brenda shkollave pjesëmarrëse dhe t’i
motivojë shkollat dhe komunitetet e tjera për të nisur procese të ngjashme.
 Autoriteteve publike përkatëse u tërhiqet vëmendja për rekomandimet e raportit të
vlerësimit dhe të debateve publike.
Produktet:
 Një studim bazë mbi përfaqësimet gjuhësore dhe kulturore të të rinjve (qëndrimet ndaj
gjuhëve, të mësuarit të gjuhëve dhe folësve të gjuhëve të tjera), identifikimi i pengesave
kryesore në promovimin e shumë-gjuhësisë dhe mësimdhënies dhe të mësuarit të gjuhës
në nivel qendror, komunal dhe të komunitetit si dhe njohuritë, shkathtësitë dhe qëndrimet
ndaj kulturës demokratike të të rinjve dhe nivelit të angazhimit të tyre qytetar.
 Formate të ndryshme të zhvillimit të kapaciteteve për ekipet e shkollave (ballë për ballë,
online, individuale dhe të përbashkëta).
 Një varg projektesh me bazë në shkolla mbi vetëdijesimin për gjuhët, mundësitë për të
mësuarit e gjuhës dhe shumë-gjuhësinë si pasuri.
 Një varg rekomandimesh bazuar në analizën e rezultateve të projektit dhe mësimet e
nxjerra në një seri debatesh publike Shkëmbimi ndërkombëtar dhe të mësuarit nga kolegët
me profesionistët e arsimit nga rajonet e tjera shumëgjuhëshe dhe shumë-kulturore në
Evropë.
 Një studim i vlerësimit që i identifikon ndryshimet në përfaqësimet gjuhësore dhe
kulturore, dëshirën për të mësuarit e gjuhës dhe angazhimin demokratik përmes
pjesëmarrjes në projekt.

Për më shumë informacion
Kontakti
Zyra e Këshillit të Evropës
17/18 Rruga Bedri Pejani
10000 Prishtinë
Tel: +383 384007750).
Këshilli i Evropës është organizatë udhëheqëse e kontinentit për të drejtat e njeriut. Ajo përbëhet nga 47
shtete anëtare, 28 prej të cilave janë anëtare të Bashkimit Evropian. Të gjitha shtetet anëtare të Këshillit të
Evropës kanë nënshkruar Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, një traktat i projektuar për të
mbrojtur të drejtat e njeriut, demokracinë dhe sundimin e ligjit. Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut
mbikëqyr zbatimin e Konventës në shtetet anëtare.
www.coe.int

