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03E enjte
ora 11:00 – 15:00

11:00 – 11:15 FJALIMET HYRËSE
Zaneta Trajkoska, 
drejtoreshë e Institutit për Studime të Komunikimit

Mihajlo Lahtov,
drejtor i projektit të USAID për edukim mediatik 

„Të rinjtë mendojnë“ (YouThink), IREX

Don Karmin,
drejtor i Zyrës së USAID për Zhvillim të Përgjithshëm 

në Maqedoninë e Veriut

11:15 – 12:30 PANELI 1: 
NJË BOTË E RE E GUXIMSHME: 
QASJE TË NDRYSHME NDAJ EDUKIMIT 
PËR SHKRIM-LEXIMIN MEDIATIK

• Rene Hobs,  profesoreshë në Universitetin e Rhode Island, 
Fakulteti i Komunikimit dhe Medias “Harrington”; 
Themeluese e “Laboratorit për Edukim Mediatik”, SHBA
• Pol Mihailidis, profesor i medias dhe gazetarisë qytetare, 
Fakulteti i Komunikimit, Kolegji “Emerson”, SHBA 
• Lauri Palsa, këshilltare e lartë dhe drejtuese e ekipit për edukim mediatik 
në Institutin Kombëtar Audiovizual, KAVI Finlandë

12:00 – 12:30 PYETJE DHE PËRGJIGJE

MODERATOR/E: 
Maarit Jaakkola, bashkëdrejtoreshë e Qendrës Kërkimore të Medias 
Nordike „Nordicom“ pranë Universitetit të Gothenburg-ut, Suedi

13:00 – 15:00 PANELI 2: 
KËRKIMI I ZGJIDHJEVE TË REJA: 
EDUKIMI MBI SHKRIM-LEXIMIN MEDIATIK 
NË MAQEDONINË E VERIUT

• Sead Xhigal,  asistent në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik në Shkup 
dhe hulumtues i Institutit për Studime të Komunikimit
• Vladimir Trajkoviç, profesor në Fakultetin e Shkencave Informatike 
dhe Inxhinierisë Kompjuterike, “Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup 
• Demush Bajrami, docent dhe dekan i Fakultetit të Gjuhëve, 
Kulturës dhe Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore, 
Maqedonia e Veriut 
• Vesna Horvatoviç, profesoreshë në Fakultetin Pedagogjik, 
“Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup

14:00 – 14:30 PYETJE DHE PËRGJIGJE

14:30 – 15:00 MBYLLJA E DITËS SË PARË 
DHE SHPALLJA E THIRRJES 
SË HAPUR PËR UNIVERSITETET

MODERATOR/E:
Jasna Baçovska Nediç, profesoreshë në Fakultetin Juridik, 
“Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup



ora 11:00 – 15:00
04E premte

13:00 – 15:00 PANELI 4: 
PRIJËSIT E RINJ TË SHKRIM-
LEXIMIT MEDIATIK: PËRGATITJA E RRUGËS 
PËR NJË TË ARDHME MË TË MIRË

• Nikola Donev / Iva Naskova, Kuvendi studentor universitar, 
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup 
• Elena Gjurçinovska, studente në Fakultetin Pedagogjik, 
Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup 
• Dorentina Hysa, koordinatore projekti pranë Instituti Shqiptar i Medias (ISHM)
• Stefan Janjiç, hulumtues i lajmeve të rreme (Fake News Tragač), Serbi

14:00 – 14:30 PYETJE DHE PËRGJIGJE

14:30 – 15:00 PËRFUNDIME DHE MBYLLJA 
E SIMPOZIUMIT

MODERATOR/E:
Monika Aksentievska, asistente programi 
në Institutin për Studime të Komunikimit, Shkup

11:00 – 12:30 PANELI 3: 
PERCEPTIME NGA FQINJËSIA: 
PERSPEKTIVAT E SHKRIM-LEXIMIT 
MEDIATIK NË BALLKANIN PERËNDIMOR

• Lejla Turçilo,  profesoreshë dhe drejtuese e Katedrës së Gazetarisë 
në Fakultetin e Shkencave Politike, Universiteti i Sarajevës, 
Bosnjë dhe Hercegovinë
• Danka Ninkoviq - Slavniq, docent Dr. në Fakultetin e Shkencave Politike, 
Universiteti i Beogradit, Serbi 
• Emiljano Kaziaj, menaxher programi i programit 
Learn to Discern (L2D) në Shqipëri 
• Viktorija Car, profesoreshë në Fakultetin e Shkencave Politike, 
Universiteti i Zagrebit, Kroaci

12:00 – 12:30 PYETJE DHE PËRGJIGJE

MODERATOR/E:
Aleksandra Temenugova, koordinatore programi 
në Institutin për Studime të Komunikimit, Shkup 



PËR FOLËSIT

Paneli 1: Një botë e re e guximshme: Qasje të ndryshme ndaj edukimit të shkrim-leximit mediatik

Rene Hobs (Rene Hobbs) njihet ndërkombëtarisht si një autoritet në fushën e arsimit për shkrim-lexim digjital dhe mediatik. Nëpërmjet shërbimit në 
komunitet, si dhe në nivel global, ashtu edhe si studiuese, edukatore, përfaqësuese dhe profesioniste e medias, Hobs kontribuon në përmirësimin e 
cilësisë së edukimit digjital dhe të edukimit mediatik në Shtetet e Bashkuara dhe në mbarë botën. Ajo është autore e 11 librave dhe e më shumë se 200 
artikujve dhe burimeve shkencore për kurrikulën e edukimit të shkrim-leximit mediatik. Hobs është profesoreshë e rregullt në Shkollën e Komunikimit 
dhe Medias “Harrington” në Universitetin e Rhode Island dhe themeluese e “Laboratorit për Edukim Mediatik”.

Pol Mihailidis (Paul Mihailidis) është profesor i mediave dhe gazetarisë qytetare dhe ndihmës-dekan i Shkollës së Komunikimit të Kolegjit Emerson 
(Boston, SHBA). Ai është drejtor themelues programor i Studimeve Master të Dizajnit të Medias, bashkëpunëtor i lartë në Laboratorin për nxitjen e 
angazhimeve në “Emerson” dhe kryesues i stafit mësimdhënës dhe drejtor i Akademisë për Media dhe Ndryshime Globale në Salzburg, Austri. Ai ka 
doktoruar në Gazetari dhe Studime të Medias në Universitetin Maryland (SHBA).

Dr. Lauri Palsa është një këshilltar i lartë dhe drejtues i ekipit të edukimit mediatik në Institutin Kombëtar Audiovizual, KAVI, Finlandë. Ai ka një përvojë 
disavjeçare në kërkimin, zhvillimin dhe promovimin e edukimit mediatik kombëtar në Finlandë. Është bashkëautor i "Edukimit mediatik në Finlandë", 
Politika publike kombëtare e edukimit mediatik. Interesi i tij është i fokusuar në zhvillimin e shkrim-leximit të kontekstualizuar në botën e ndërmjetësim-
it digjital. Në disertacionin e tij të doktoraturës, Palsa eksploron kontekstualizimin konceptual, multiedukimin dhe edukimin e bazuar në kompetenca.

Maarit Jaakkola është doktor i shkencave shoqërore (gazetari) dhe është bashkëdrejtoreshë e Qendrës Kërkimore të Medias Nordike „Nordicom“ në 
Universitetin e Goteborg-ut në Suedi. Ajo është gjithashtu një docente në Katedrën e gazetarisë, mediumeve dhe komunikimit (JMG) në Universitetin e 
Goteborg-ut. Hulumtimi i Jaakkola është në udhëkryq mes medias, kulturës dhe të mësuarit. Në kërkimin e saj, Jakola kërkon lidhjet ndërmjet produk-
sionit mediatik profesional dhe joprofesional, pedagogjisë publike dhe joformale dhe qasjeve ndaj studimeve kulturore, duke preferuar studimet 
krahasuese në rajonin nordik.

Paneli 2: Kërkimi i zgjidhjeve të reja: Edukimi për shkrim-leximin mediatik në Maqedoninë e Veriut

Sead Xhigal është doktor i komunikimeve politike. Aktualisht punon si ligjërues në Universitetin Ndërkombëtar Ballkanik Shkup në Fakultetin e 
komunikimit dhe ligjëron lëndët: Teoria e mediave të reja, Komunikimi ndërkulturor, Historia e mediave dhe komunikimeve, Komunikimi vizual dhe 
Etika e komunikimit dhe medias. Ai ka marrë pjesë në projekte të ndryshme në fushën e edukimit mediatik, duke përfshirë shkrim-leximin mediatik, 
informimin mediatik gjatë zgjedhjeve, punën e shërbimit publik "Radio Televizioni i Maqedonisë", burime edukative online dhe disa të tjera.

Vesna Horvatoviç ka titullin doktor i pedagogjisë. Disertacioni i saj fokusohet në: “Trajtimin e zhvillimit të aftësive të të folurit dhe komunikimit te 
fëmijët parashkollorë dhe në moshë të hershme në procesin arsimor” në Institutin Pedagogjik, Fakulteti Filozofik, Universiteti “Sh. Qirili dhe Metodi”, 
Shkup. Është e punësuar në Fakultetin Pedagogjik “Sh. Kliment Ohridski”, pranë Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi". Në periudhën nga viti 2006 deri në 
vitin 2017 ka qenë drejtoreshë e Byrosë për zhvillimin e arsimit në Maqedoni. Nën udhëheqjen e saj dhe në bashkëpunim me sektorin civil, në vitin 2010 
u prezantua për herë të parë koncepti i edukimit mediatik në arsimin fillor.

Vladimir Trajkoviç ka doktoruar në vitin 2003. Filloi punë në Universitetin “Sh. Qirili dhe Metodi”, Shkup, Maqedoni, në dhjetor të vitit 1997. Pozicioni i 
tij aktual është profesor në Fakultetin e Shkencave Informatike dhe Inxhinierisë Kompjuterike, në Universitetin “Sh. Qirili dhe Metodi” në Shkup. Aktual-
isht është përgjegjës për disa studime universitare dhe pasuniversitare. Ai ka marrë pjesë në disa qendra kërkimore në disa universitete evropiane si 
shkencëtar vizitor në projekte të ndryshme të BE-së dhe projekte ndërkombëtare. Dr. Trajkoviç ka marrë pjesë (si studiues ose drejtues projekti) në 30 
projekte ndërkombëtare të sponsorizuara nga Komisioni Evropian në kuadër të programeve TEMPUS, PHARE, FP H2020.

Demush Bajrami është docent-doktor dhe dekan i Fakultetit të Gjuhëve, Kulturës dhe Komunikimit në Universitetin e Evropës Juglindore, Maqedonia 
e Veriut. Ai ka doktoruar në Shkencat shoqërore me titullin e disertacionit “Roli i mediave sociale në politikë”. Fushat e interesit të tij përfshijnë shkencat 
politike (baza, teoria, metodologjia, historia), si dhe komunikimi dhe mediat masive. Ai është gjithashtu hulumtues i lartë në Grupin hulumtues për 
edukimin mediatik dhe dizinformatat, MVDSI, UEJL.

Jasna Baçovska Nediç është profesoreshë ordinere në Fakultetin Juridik "Justinianus Primus" në Universitetin "Shën Qirili dhe Metodi" në Shkup në 
fushën e shkencace teorike juridike. Nga viti 2009 deri në vitin 2018 ka qenë drejtuese e Institutit të Gazetarisë, Mediumeve dhe Komunikimeve në 
Fakultetin Juridik. Nga viti 2000 deri në vitin 2005 ka qenë asistente hulumtuese në Qendrën për Kërkime Strategjike në Akademinë e Shkencave dhe 
Arteve të Maqedonisë. Fokusi i interesit të saj është sociologjia e së drejtës, sociologjia e komunikimeve dhe metodologjia e kërkimit juridik dhe politik. 
Fushat e specializimit të saj janë propaganda politike, gazetaria precize, marrëdhëniet me publikun, e drejta mediatike dhe edukimi mediatik.



Paneli 3: Perceptime nga fqinjësia: Perspektivat e shkrim-leximit mediatik në Ballkanin Perëndimor

Lejla Turçilo është profesoreshë e rregullt në Katedrën e komunikimeve/gazetarisë, Fakulteti i Shkencave Politike, Universiteti i Sarajevës. Ajo ka 
përfunduar trajnimin profesional në Universitetin e Oksfordit, Mbretëria e Bashkuar (Annenberg-Oxford Media Summer Institute) dhe Programin e 
vizitorëve ndërkombëtarë të Qeverisë së Shteteve të Bashkuara dhe ishte përfituese e një burse ndërkombëtare të Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar. 
Ajo është drejtuese e Katedrës së komunikimeve/gazetarisë në Fakultetin e Shkencave Politike në Universitetin e Sarajevës.

Danka Ninkoviq - Slavniq është docent Dr. në Departamentin e Gazetarisë dhe Komunikimit në Fakultetin e Shkencave Politike, Universiteti i Beogra-
dit, Serbi. Disertacioni i saj i doktoraturës titullohet “Audienca e medias digjitale: Informimi në internet”, i cili hulumton ndryshimet në audiencën 
mediatike të shkaktuar nga rritja e madhe e përdorimit të internetit si mjet informacioni. Ajo ka botuar shumë punime kërkimore në fushën e mediave 
digjitale dhe edukimit mediatik.

Emiljano Kaziaj është menaxher programi i programit Learn to Discern në Shqipëri. Ai është përgjegjës për zbatimin e programit, si dhe për strategjinë 
dhe mbikëqyrjen e tij. Programi është një përshtatje e qasjes së IREX “Learn to Discern” në një kurs masiv të hapur online (MOOC) për shqiptarët. 
Emiljano ishte ligjërues i rregullt nga viti 2017 deri në vitin 2019, duke ligjëruar lëndë për median dhe komunikimin në Universitetin  “New York” në 
Tiranë. Nga viti 2016 deri në vitin 2017, ai ishte këshilltar i Ministrit të Mbrojtjes Sociale dhe Rinisë, një rol që përfshinte përfaqësimin dhe angazhimin për 
një kod të përditësuar radiodifuziv të medias në Shqipëri për të përmirësuar mbrojtjen e fëmijëve në media. Emiljano ka doktoruar në Shkencat e 
Komunikimit në Universitetin e Gentit në Belgjikë. Ai gjithashtu ka një diplomë master në marrëdhënie me publikun dhe një diplomë gazetarie në 
Universitetin e Tiranës.

Viktorija Car është docente për mediume dhe komunikim në Universitetin e Zagrebit, Kroaci, në Fakultetin e Shkencave Politike. Ajo është drejtuese e 
Sektorit të mediumeve dhe komunikimeve. Ajo është gjithashtu bashkëpunëtore në Qendrën Kërkimore të Shkencave Shoqërore në Universitetin 
shtetëror të Mississippi, SHBA. Fokusi i kërkimit të saj janë shërbimet e medias publike, kultura vizuale dhe media vizuale, narrativat mediatike, aktivizmi 
digjital, media dhe çështjet gjinore, media dhe të drejtat e njeriut, media dhe studimet e pakicave. Ajo është udhëheqëse e projektit Të dhënat dhe 
siguria digjitale (Universiteti i Zagrebit). Është gjithashtu kryeredaktore themeluese e revistës “Studime për Media” (www.mediastudies.fpzg.hr) 
2010-2017. Ajo ishte gjithashtu anëtare e Këshillit Programor të HRT (Shërbimi Publik i Radios dhe Televizionit Kroat) 2011-2012.

Aleksandra Temenugova koordinon aktivitetet programore për edukimin mediatik në Institutin për Studime të Komunikimit. Ajo është një ish-gaze-
tare televizive e cila në vitin 2005 vazhdoi karrierën e saj në sektorin e shoqërisë civile në fushën e medias, si drejtuese e programit të studimit të gazetar-
isë në Shkollën e Lartë për Gazetari dhe Marrëdhënie me Publikun në Shkup. Temenugova ka përvojë të gjerë në zbatimin e projekteve të edukimit 
mediatik, në bashkëpunim me komunitetin e shkollave të mesme, gazetarët dhe komunitetin akademik. Temenugova ishte kryeredaktore e gazetës së 
shkollës së mesme Medium, si dhe koordinatore projekti e projektit Koalicioni për Shkrim-leximin Mediatik, i cili u njoh si një nga 10 projektet më të mira 
të shkrim-leximit mediatik në Evropë dhe u prezantua në Bruksel gjatë Javës së Shkrim-leximit Mediatik në Bruksel në shkurt të vitit 2019. Temenugova 
është koordinatore programi në Institutin për Studime të Komunikimit në kuadër të projektit YouThink.

Paneli 4: Prijësit e rinj të shkrim-leximit mediatik: Përgatitja e rrugës për një të ardhme më të mirë

Iva Naskova është studente në Katedrën e Shkencave Politike në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” në Shkup. Aktualisht është praktikante në Institu-
tin për Demokraci “Societas Civilis” në Shkup, në Qendrën për Mbështetje Parlamentare. Ajo është gjithashtu një ambasadore e re evropiane, si pjesë e 
programit rajonal të komunikimit të BE-së për Ballkanin Perëndimor, i cili filloi në janar të vitit 2020.

Nikola Donev është student i studimeve master në të Drejtën Publike Ndërkombëtare në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” – Shkup në Universitetin 
“Sh. Qirili dhe Metodi” në Shkup. Aktualisht është nënkryetar për shkencë në Kuvendin Studentor Universitar pranë Universitetit “Sh. Qirili dhe Metodi” 
në Shkup. Punon edhe si asistent projekti në Qendrën për të Drejtën e Refugjatëve dhe Migracionin në Fakultetin Juridik “Justiniani i Parë” – Shkup. Ai 
ka punuar më parë me Institutin Demokratik Kombëtar (NDI) dhe Korpusin e Paqes në Maqedoninë e Veriut.

Dorentina Hysa  është eksperte e komunikimit, aktualisht punon si koordinatore projekti pranë Institutit Shqiptar të Medias (ISHM). Si pjesë e ekipit të 
AMI, ajo koordinon projektet në lidhje me shkrim-leximin mediatik, në veçanti "Krijimi i Besimit në Media në Europën Juglindore dhe Turqi, Faza II", i cili 
synon të përmirësojë aftësitë e të rinjve për edukimin për median dhe informacionin përmes përfshirjen e  edukimit për median dhe informacionin në 
sistemin arsimor formal në Shqipëri. Dorentina punon si asistente në Fakultetin e Shkencave Sociale në Universitetin e Tiranës. Para kësaj ka punuar si 
specialiste programi në Zyrën e Kryeministrit të Shqipërisë. Ajo gjithashtu është diplomuar me nderime në Universitetin e Tiranës, Shqipëri, në fushën 
e Komunikimit për Ndryshim Social dhe të Sjelljes dhe në Universitetin e Haifës, Izrael, në fushën e Psikologjisë së zhvillimit.

Stefan Janjiç u diplomua për gazetari në vitin 2014 si studenti më i mirë në Fakultetin Filozofik në Novi Sad. Ai është punësuar si koordinator projekti 
dhe trajner i edukimit mediatik në Shkollën e Gazetarisë në Novi Sad, si redaktor i portalit - Fake News Tragaç - dhe asistent në Katedrën e Studimeve të 
Medias në Fakultetin Filozofik në Novi Sad. Dy herë fitues i Çmimit të Senatit për arritje të jashtëzakonshme në Universitetin e Novi Sadit për punën e tij 
shkencore, ai është gjithashtu fitues i Çmimit të Fakultetit Filozofik për studiuesin më të mirë të ri në fushën e shkencave shoqërore. Ka botuar më 
shumë se 20 punime shkencore në fushën e analizës së ligjërimit, shkrim-leximit mediatik dhe dekonstruksionit të dizinformatave, si dhe romanin 
“Asgjë nuk ka ndodhur” (Ništa se nije desilo).

Monika Aksentievska është asistente programi dhe menaxhere e mediave sociale në Institutin për Studime të Komunikimit. Ajo ishte koordinatore e 
projektit “Shkrim-leximi digjital dhe i lajmeve – ballafaqimi me lajmet e rreme” dhe redaktore e faqes së internetit stopdezinformacii.mk. Nga viti 2016 
deri në vitin 2018, Monika ishte asistente projekti e projektit „Koalicioni për shkrim-leximin mediatik“, i cili u njoh si një nga 10 projektet më të mira të 
edukimit mediatik në Evropë në vitin 2019. Në vitin 2017, Monika mori pjesë në Forumin Rinor të UNESCO-s 2017 dhe në sesionin e 39-të të Konferencës 
së Përgjithshme (duke prezantuar konkluzionet e Forumit Rinor).


