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Në fundin e vitit të kaluar të gjithë kishim bashkuar urimet dhe lutjet 
që Kosova dhe bota t’i kthehet normalitetit dhe të frymojmë lirshëm e 
ta heqim qafe një herë e përgjithmonë Covidin, por nuk ndodhi kështu. 
Njerëzimi vazhdon të sfidohet nga ky armik tinëzar, i cili është bërë shok 
i ngushtë me vdekjen. 
SBASHK-u edhe në këto rrethana të rënduara vazhdoi angazhimet në 
shërbim të realizimit të kërkesave të anëtarësisë, por edhe në shërbim 
të krijimit të mobilizimit të plotë të punëtorëve arsimor për realizimin 
e misionit të shenjtë në edukimin dhe arsimimin e brezave. Vazhduam 
përkushtimin në rrjedhën e mbarë të mësimit, por edhe u angazhuam që 
me dialog të realizojmë kërkesat legjitime të anëtarësisë, që ishin dhënia 
e një shtese në paga për arsye të shtimit të volumit të angazhimeve në 
procesin mësimor dhe rrezikut të vazhdueshëm nga prekja me Covid, 
pasi që sistemi arsimor po vlerësohej edhe nga institucionet si nga më 
të prekurit e më të rrezikuarit dhe për këtë flisnin edhe shifrat zyrtare të 
publikuara në medie. Kërkesë e dytë ishte nënshkrimi i Kontratës së re 
Kolektive për tërë sektorin e arsimit. Falë angazhimit të SBASHK-ut dhe 

mirëkuptimit të Ministrit Ramë Likaj, zv/ministrit Xhavit Rexhaj, por edhe të Kryeministrit Avdullah Hoti ndodhën takime dhe 
u realizuan të dy këto kërkesa. Kjo bëri që të shtohet entuziazmi dhe përkushtimi i punëtorëve të arsimit në përballje me sfidat 
sepse ndjeheshin mirë që institucionet e shtetit të tyre po respektojnë dhe çmojnë angazhimin e pishtarëve të dijes në kushtet 
tepër të vështirësuara nga Covid. 
Krahas angazhimeve e dialogut me institucionet SBASHK vazhdoi me aktivitetet tjera në shërbim të anëtarësisë dhe duke 
respektuar vullnetin e punëtorëve arsimor, koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, i ndihmuar nga nënkryetarja 
Vjollca Shala dhe gjithë stafi qendror e në koordinim me kryetarët e nivelit komunal sindikal arritën të organizojnë gjatë këtij 
viti trajnime për mësimdhënësit e ndarë në 137 grupe në 8 trajnimet e licencuara të SBASHK-ut nga Këshilli Shtetëror për 
Licencimin e Mësimdhënësve. Është ky kontribut i lartë i SBASHK-ut në përgatitjen sa më të mirë të punëtorëve arsimor dhe 
në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsim. SBASHK shpreh respekt të lartë për 51 trajneret e trajnerët që kanë dhënë gjithë 
kontributin e mundshëm për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti të rëndësishëm. 
Viti 2021 ishte vit zgjedhor në SBASHK. Ky aktivitet tepër i rëndësishëm u zhvillua në kushte të vështirësuara , por pati rrjedhë 
të mbarë dhe të gjithë kanë dhënë kontribut që të respektohet në tërësi Statuti i SBASHK-ut lidhur me zgjedhjet duke nisur nga 
shoqatat sindikale, në nivelin komunal sindikal dhe në Universitete. Ky aktivitet është duke përfunduar me sukses duke u krijuar 
kushte statutare për mbajtjen e Kongresit të SBASHK më 2 prill të vitit 2022. 
Do veçuar edhe një moment tepër të rëndësishëm e që dëshmon për përkushtimin e SBASHK-ut për rrjedhën e mbarë të procesit 
mësimor. Në muajt e verës ishin publikuar shifra shqetësuese për numrin e vogël të vaksinuarve te sektori i arsimit. Stafi qendror 
i SBASHK-ut bëri gjithë angazhimet dhe me apele të vazhdueshme përmes medieve të nderuara dhe përmes komunikimit me 
kryetarët e nivelit komunal e të Universiteteve dhe me veprimtarë të tjerë sindikalë dërguam mesazhin të punëtorët e arsimit 
dhe ata dëshmuan besimin që kanë në SBASHK dhe u vaksinuan dhe tani me krenari e themi, i pëlqeu dikujt ajo, se anëtarësia 
dëshmoi besimin për SBASHK-un dhe ua mbyllem gojën disave, që po pritnin të dështojë vaksinimi dhe t’ua lenin fajin 
punëtorëve arsimor për vonesën e fillimit të vitit shkollor. Vonesa ndodhi, por askush nuk mundi të bëj me gisht drejt nesh sepse 
edhe u vaksinuam, por edhe u deklaruam vazhdimisht se jemi të gatshëm për të nisur edhe më 1 shtator vitin shkollor. Ju lumtë 
kolege e kolegë kudo jeni.
Një aktivitet tjetër tepër me rëndësi është edhe pjesëmarrja dhe prezantimi i dinjitetshëm i SBASHK-ut në takimet e aktivitetet 
ndërkombëtare të organizuara nga ETUCE dhe EI. Për to do të keni mundësi të lexoni në këtë numër të “Rrugëtimi i SBASHK-
ut 2021”. 
Në Rrugëtimin e vet nëpër vitin 2021 SBASHK-u është angazhuar shumë edhe për të realizuar kërkesat e anëtarësisë përmes 
dialogut me institucionet. Kishte edhe momente përplasjeje, por me MASHTI-n u zhvilluan takime dhe angazhime të përbashkëta 
në shërbim të arsimit, por nga ana tjetër sfidë mbeti mungesa e gatishmërisë për dialog e Kryeministrit dhe Ministrit Hekuran 
Murati, të cilëve SBASHK-u u dërgoi shkresa zyrtare dhe ftesa publike përmes medieve të nderuara për takime dhe për dialog 
lidhur me kërkesat e anëtarësisë, por Qeveria nuk ka me se të lavdërohet në këtë aspekt. I iku për shumë kohë dialogut dhe 
ndodhi pas kërkesave e presioneve vetëm takimi me Ministrin Sfeçla, në praninë edhe të ministres Nagavci. U gëzuam duke 
vlerësuar shkëndijat e para për dialog u ndezën, por pas kësaj një deklaratë në konferencë për medie e Kryeministrit Kurti e 
që zgjoi interesim e komente të shuma te sindikatat, mediet dhe shoqëria civile, sikur ia humb shkëlqimin këtyre shkëndijave. 
Të nderuar lexues në këtë numër të gazetës vjetore “Rrugëtimi i SBASHK-ut 2021” do të shkruajmë gjerësisht edhe për 
aktivitete të SBASHK-ut në nivel të vendit, por edhe të nivelit ndërkombëtar, aktivitete këto që e bëjnë vitin 2021 të suksesshëm 
për të gjithë ne, anëtarësi e nderuar. Të vazhdojmë me angazhimin tonë të sinqertë e të përditshëm Bashkë e në SBASHK .

Vit i zgjedhjeve të brendshme dhe i angazhimeve e 
arritjeve të shumta
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Kur ushtritë e errësirës, 
Ju vërsulën arsimit tonë,

Dole dritë e kështjellë qëndrese,
SBASHK o shpresa jonë. 

(Refren- Bashkë në SBASHK) 

Nëpër vite e dekada,
Mbete shpresë e krenari,
Unitet në kohë furtunash,

Unitet, forcë në liri.
(Refren- Bashkë në SBASHK) 

Figurë e ndritur e mësuesit,
Mbrohet nga ti, nuk rrënohet dot,

SBASHK në faqe historie, 
Krenari për jetë e mot.

(Refren- Bashkë në SBASHK) 

Autor 
Rrahman Jasharaj 

Bashkë në SBASHK
( Provë modeste për Himnin e SBASHK-ut)

Rrugëtim i vështirë e me plot sfida,
Janari i realizimit të kërkesave të rëndësishme të anëtarësisë

Në këtë takim të 
jashtëzakonshëm pjesëmarrësit 
e kishin analizuar edhe një herë 
situatën aktuale në arsim duke 
u ndalur veçmas te kërkesat e 
anëtarësisë lidhur me shtesën 
në paga për arsye të punës në 
kushteve të vështirësuara nga 
pandemia dhe rreziku nga prekja 
me Covid-19 dhe për Kontratën 
e re Kolektive të Arsimit. 
Pas një debati të hapur duke 
vlerësuar edhe situatën aktuale 
në Kosovë dhe duke analizuar 

Po afrohej 18 janari i fillimit të periudhës së dytë në procesin mësimor 
kudo në Kosovë. Por po shtoheshin pikëpyetjet se a do të ndodhte 
kështu apo po shkohej në veprime sindikale pasi ende nuk kishin 
ardhur sinjale të qarta se do të plotësoheshin dy kërkesat e bëra publike 
të anëtarësisë. 
Të gjendur në këtë situatë e me qëllim që të bashkëbisedohej shtruar 
e të merreshin vendime unanime për veprime varësisht nga situata 
e krijuar u mbajt mbledhje e jashtëzakonshme e Këshillit Drejtues. 
Në këtë takim merrnin pjesë edhe kryetarët e Kuvendeve komunale 
të Arsimit Parauniversitar dhe i Universiteteve për të kontribuar në 
rrjedhën e mbarë të takimit të jashtëzakonshëm, pasi ata kishin pasur 
një takim paraprak konsultativ dhe kishin analizuar mirë e qetë situatën 
dhe kishin dhënë edhe ide konkrete se çfarë mund të veprohej në të 
ardhmen. 
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me kujdes këto dy kërkesa të 
anëtarësisë , pjesëmarrësit e 
këtij takimi të jashtëzakonshëm 
kishin sjellë përfundimin 
periudha e dytë e mësimit të 
nis më 18 janar, por që greva të 
mbetet opsion i hapur. 

Në fillim kishte pak hezitime 
lidhur me këto kërkesa, por falë 
angazhimit të vazhdueshëm të 
përfaqësuesve të SBASHK-
ut Rrahman Jasharaj e Ymer 
Ymeri e mirëkuptimit të 
Ministrit Ramë Likaj dhe zv/
ministrit Xhavit Rexhaj u 
krijua mundësia e takimeve me 
Kryeministrin Avdullah Hoti, 
i cili pasi dëgjoi me vëmendje 
kresat e SBASHK-ut i cilësoi 
të arsyeshme ato dhe premtoi 
angazhimin konkret. Në këtë 
atmosferë mirëkuptimi ndodhi 
takimi i radhës. Kryeministri 
Hoti kishte dalë me një 
komunikatë në të cilën thuhej:
“ Kryeministri Hoti, fillimisht 
e ka përgëzuar kryetarin e 

SBASHK-ut Rrahman Jasharaj, për punën e palodhshme dhe sfiduese 
të arsimtarëve në kushte të pandemisë, si dhe e ka siguruar që pagesa 
shtesë për punëtorët e arsimit do të kryhet në dy këste. Këstin e parë 
do ta marrin me pagën e muajit shkurt, ndërsa këstin e dytë me pagën e 
muajit maj. Për shumën e pagës shtesë, Ministria e Arsimit, SBASHK-u 
dhe Ministria e Financave do të pajtohen në përputhje me mundësitë 
buxhetore. Në takim me përfaqësuesit e SBASHK-ut, Kryeministri në 
detyrë Hoti, ka biseduar edhe për Kontratën e re Kolektive, e cila pritet 
të finalizohet këtë të premte” , është thënë në këtë komunikatë për të 
shtuar se Ministritë gjegjëse do të gjejnë mjete për të vazhduar edhe në 
muajt vijues me këtë mbështetje. 

Pas kësaj ndodhi takimi i radhës ku u bisedua edhe një herë për dy 
kërkesat e SBASHK-ut dhe marrëveshjet e arritura u deklaruan para 
medieve nga Kryeministri Hoti, Ministri Likaj dhe kryetari Jasharaj. 
Po të premten e 22 janarit në ambientet e MASH u nënshkrua Kontrata 
e re Kolektive e Arsimit nga Ministri i MASH, Ramë Likaj dhe kryetari 
i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj.

Takimi i radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të 
Universiteteve

Krahas komunikimit të 
vazhdueshëm e të përditshëm 
me veprimtarët sindikal, 
SBASHK ka vazhduar të mbajë 
takime pune me kryetarët e 
nivelit komunal sindikal dhe 
të Universiteteve. Në takimin 
e radhës është zhvilluar debat 
përmbajtjesor lidhur me arritjet 
në realizimin e kërkesave 
të anëtarësisë, të detyrave 
konkrete, lidhur me procesin e 

nisur në vitin zgjedhor në SBASHK dhe për angazhimet dhe përgatitjet 
për shënimin e ditës së madhe të mësuesit dhe shkollës shqipe.
Në hapje të këtij takimi kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka 
kujtuar pjesëmarrësit për angazhimet dhe arritjet duke u ndalur të 
kërkesa për shtesën në paga për gjithë të punësuarit në arsim e po ashtu 
kujtoi edhe nënshkrimin e Kontratës së re Kolektive të Arsimit mes 
MASH dhe SBASHK-ut duke përgëzuar edhe një herë angazhimin dhe 
përkushtimin e përfaqësuesve të SBASHK në komisionin e përbashkët 
të dialogut dhe negocimit.
Duke vazhduar të flas për aktivitetet dhe detyrat konkrete kryetari 
Jasharaj ka kujtuar se jemi në vitin zgjedhor për SBASHK-un për të 
apeluar për angazhim e përkushtim në mënyrë që zgjedhjet të kenë 
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Mbështetje e fuqishme nga ETUCE për SBASHK-un

tjetër shërbim të rrjedhës së 
mbarë të zgjedhjeve në të 
gjitha nivelet. Po ashtu është 
bashkëbiseduar edhe lidhur 
me aktivitetet kushtuar festës 
së madhe të ditës së mësuesit 
dhe shkollës shqipe, aktivitete 
këto që do organizohen ndryshe 
nga vitet e kaluara për shkak të 
rrethanave dhe kufizimeve për 
shkak të pandemisë. SBASHK, 
u tha, edhe përkundër situatës 
shumë të vështirësuar, nuk i 
harron pishtarët e dijes dhe 
në shenjë respekti të lartë për 
të pensionuarit ka përgatitur 
mirënjohje si shenjë respekti 
e kujtimi për punën e tyre në 
misionin e shenjtë të edukimit e 
arsimimit të brezave nëpër vite 
dekada. Këto mirënjohje do të 
ndahen në ceremonitë festive që 
do të organizohen nga SBASHK 
nëpër komunat e Kosovës dhe 
në Universitete.

ka mbajtur një takim nga larg 
me përfaqësuesit e SBASHK-
ut dhe ka marrë informacione 
shtesë për aktualitetin në arsimin 
e Kosovës dhe për angazhimet e 
preokupimet e sindikatës sonë. 
Ajo ka lavdëruar SBASHK-un 
për përkushtimin në shërbim 
të anëtarësisë, por edhe për 
përpjekjet e vazhdueshme për të 
realizuar kërkesat e arsyeshme 
të anëtarësisë e duke i dhënë 
përparësi dialogut. 

Drejtorja Flocken është 
deklaruar se ETUCE mbështet 
fuqishëm angazhimet e 
SBASHK-ut dhe se duke 

rrjedhë të mbarë. Ai ka kujtuar edhe për angazhimet e përgatitjet e bëra 
për nder të ditës së mësuesit dhe shkollës shqipe duke shprehur respekt 
meritor për koordinatorin YmerYmeri, stafin dhe kryetarët e nivelit 
komunal dhe të Universiteteve.
 Pas kësaj koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri ka 
treguar se SBASHK ka dërguar kërkesë zyrtare te sekretari i përgjithshëm 
i MASH, z. Agim Bërdyna për botimin e Kontratës Kolektive dhe se 
është përgatitur edhe pamja e kopertinës dhe se gjasat janë që se shpejti 
Kontrata e shtypur të nis të shpërndahet në institucionet arsimore dhe te 
institucionet lokale e qendrore. Ymeri ka dhënë edhe detaje lidhur me 
rrjedhën e zgjedhjeve duke prezantuar formularët dhe dokumentacionin 

SBASHK-u, si edhe gjithë sindikatat e arsimit nga shtetet e Evropës, 
kanë qenë në komunikim të vazhdueshëm me stafin qendror në Bruksel 
duke përcjellë informacione për gjendjen aktuale të krijuar nga 
Covid-19 dhe për gjithë sfidat dhe angazhimet. SBASHK-u informoi 
me kohë drejtoren e përgjithshme të ETUCE-s, znj. Suzan Flocken për 
angazhimet e bëra, për situatën aktuale, për dy kërkesat e bëra publike 
të anëtarësisë dhe për opsionin e hapur të veprimeve sindikale sipas 
vendimit të Këshillit Drejtues. 

Duke dëshmuar se shqetësimet e ngritura nga SBASHK-u janë kuptuar, 
si gjithmonë, shumë seriozisht, drejtorja e përgjithshme, Suzan Flocken, 
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U pensionuan, po në SBASHK do të jenë tërë jetën

dëshmuar këtë mbështetje 
do të nis në emër të Unionit 
të Sindikatave të Arsimit të 
Evropës letra kryeministrit 
Hoti dhe Ministrit Likaj për t’u 
treguar për mbështetjen ndaj 
SBASHK-ut.
Ashtu si kishte premtuar edhe 

kishte vepruar drejtorja e përgjithshme e ETUCE dhe kishte nisur 
letra në adresën e Kryeministrit Hoti dhe të Ministrit Likaj duke 
dëshmuar edhe një herë për përkrahjen dhe solidaritetin me SBASHK-
un të Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës, që përfaqëson 
127 sindikata arsimore me 11 milionë anëtarë. ETUCE përmes këtyre 
shkresave ka kërkuar angazhim dhe dialog të institucioneve qendrore 
me SBASHK-un për të gjetur zgjidhje të pranueshme për të dy kërkesat 
legjitime të anëtarësisë.

SBASHK përgatit me kujdes e 
respekt çdo vit mirënjohje për 
pishtarët e dijes për të lartësuar 
kujtimin për punën dhe 
angazhimin e tyre nëpër vite e 
dekada në shërbim të edukimit 
të brezave. Gjithë këta njerëz 
janë krenari e arsimit dhe e 
SBASHK-ut. Respekt për qindra 
kolegë që u pensionuan nëpër 
vite. Respekt për kolegët që u 
pensionuan edhe në periudhën 
nga marsi i vitit të kaluar e deri 
në marsin 2021. Mes tyre pashë 
edhe tre veprimtarë të cilët janë 
pensionuar dhe i kanë thënë 
lamtumirë ditarit, shkollës, 
kolegëve e nxënësve. Janë 

këta Rexha, Murati e Selimi, mësimdhënës e veprimtarë të shkëlqyer 
sindikal. Ata në shtator nuk do t’i shohim në shkollë, po në SBASHK 
do të jenë tërë jetën. 

Rexha mësimdhënës i shkëlqyer e 
veprimtar i madh sindikal. Me shembullin 
e tij prej njeriu korrekt e me prirje për një 
humor të lehtë krijoi atmosferë uniteti 
në Ferizaj, komunë kjo që u dallua me 
organizim sindikal dhe me numër të madh 
të anëtarësisë. Rexha ishte për një mandat 
edhe nënkryetar i SBASHK-ut duke qenë i 
përkushtuar, i ashpër shpesh në takime me 
institucione, por i afërt e korrekt me kolegët. 

Kur ndodhte ndonjë situatë pak sa më e acaruar, Rexha me një humor 
të lehtë e në llogarinë e tij e kthente atmosferën dhe puna e përkushtimi 
nuk kishte të ndalur. 
Murati, mësimdhënës i shkëlqyer dhe me plot respekt mes kolegëve. 
Veprimtar i hershëm sindikal. Në Suharekë punoi me përkushtim dhe 
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jetën. Respekt për ju dhe gjithë 
pishtarët e dijes që punuat me 
vite e dekada në shërbim të 
arsimit shqip të Kosovës.

të SBASHK-ut në rrjedhën e 
mbarë të arsimit dhe në arritjet 
në përpjekje për mbështetje 
të anëtarësisë duke veçuar se 
SBASHK-u edhe në vitin e 
kaluar shkollor ka bërë shumë 
angazhime e aktivitete për 
rrjedhën e mbarë të mësimit 
duke shtuar angazhimet 
e komunikimin me gjithë 
anëtarësinë për të mobilizuar ata 
edhe për mësimin nga larg. 

Përfaqësuesja e SBASHK-ut ka 
treguar edhe për sfidat, aktivitetet 
e angazhimet e shumta edhe në 
kuadër të këtij viti shkollor duke 
veçuar që në bashkëpunim me 
mirëkuptim me MASH-in kanë 
arritur të sigurojnë paga për një 
vit shkollor për kolegët tanë 
me sëmundje të rënda kronike, 
të cilët kështu do të lirohen 
nga procesi mësimor, duke 

ishte shembull i mirë i bashkëpunimit dhe 
vazhdimit të angazhimeve me kryetarin 
paraprak. Këtë nuk e kishte të vështirë sepse 
bëhet fjalë për veprimtarin sindikal Sadik 
Shala, i cili pa hezitim ju gjet pranë Muratit 
dhe iu gëzua shumë arritjeve sindikale në 
Suharekë dhe në nivel vendi. 
Selimi, një punëtor i dalluar arsimor. Njohës 
i shkëlqyer i gjuhës shqipe e letërsisë. I 

përkushtuar në aktivitetet sindikale. U gëzohej arritjeve të SBASHK 
dhe atë e thoshte kudo e publikisht. Me fjali të zgjedhura e me kujdes 
diskutonte vazhdimisht duke dhënë këshilla e duke shtuar atmosferën 
e entuziazmit. 
Rexha, Murati e Selimi u pensionuan, po në SBASHK do të jenë tërë 

Situata tepër e rënduar edhe në sistemin arsimor kudo në botë është 
përballuar më lehtë falë angazhimit të vazhdueshëm të kryetares 
së Internacionales së Arsimit (EI) Susan Hopgood, Sekretarit të 
përgjithshëm David Edvards dhe tërë stafit të EI-së. Ata duke dëshmuar 
punë dhe përkushtim janë duke komunikuar e duke mbajtur takime të 
vazhdueshme me sindikatat anëtare nga e tërë bota me qëllim që të 
bashkëbisedohet e të këmbehen ide për punë e aktivitete në shërbim 
të arsimit në situatën tepër të rënduar nga Covid-19. Në të gjithë këtë 
aktivitet është kyçur edhe SBASHK-u duke prezantuar situatën aktuale 
në arsimin e shtetit tonë dhe përpjekjet e angazhimet që janë bërë 
për rrjedhë sa më të mbarë të procesit arsimor, qoftë në institucionet 
arsimore, qoftë në mësimin nga larg, që ndodhi në pjesën e dytë të vitit 
të kaluar shkollor.

Në takimin e radhës nga larg bashkëbisedën e ka udhëhequr zv/sekretarja 
e përgjithshme Haldis Holst, e cila ka dhënë një raport të vlerësimit të 
gjendjes në arsim kudo në botë në emër të EI-së e pastaj udhëheqës 
të autorizuar nga të gjitha Kontinentet janë ndalur konkretisht në 
përshkrimin e gjendjes së arsimit në shtetet nga ato pjesë të botës. 
Në këtë takim SBASHK është përfaqësuar nga kryetari Rrahman 
Jasharaj, koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe 
zyrtarja Vlora Rexhepi Berisha, e cila në gjuhën angleze ka informuar 
për gjendjen aktuale në arsimin e shtetit tonë dhe angazhimet konkrete 

SBASHK ndanë përvojat me kolegët nga e tërë bota
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përmënuar se falë bashkëpunimit 
mes SBASHK-ut e MASH-it u 
arrit që Qeveria të ndajë buxhet 
shtesë për arsimin në mbështetje 
të arsimit për arsye të kushteve 
të vështirësuara , mjete këto 
dedikuar masave mbrojtëse 

Komiteti i Sindikatave të 
Arsimit të Evropës ka krijuar 
një agjendë të re të aktiviteteve 
duke organizuar takime, tryeza 
e Konferenca të shumta me 
tema aktuale nga arsimi me 
qëllim të mbështetjes dhe 
mobilizimit të vazhdueshëm 
të 11 milionë anëtarëve për 
të rezistuar e qëndruar karshi 
vështirësive e sfidave dhe për të 
bashkëbiseduar e bartur ide për 
rimëkëmbjen e arsimit në këtë 
situatë të re e tepër të vështirë 
krijuar nga pandemia.

Në kuadër të këtij angazhimi 
u organizua më 31 mars edhe 
një Konferencë tematike nga 
larg, pjesë e të cilës ishin edhe 
përfaqësuesit e SBASHK-ut 
Rrahman Jasharaj, Ymer Ymeri 
e Vlora Rexhepi Berisha. 

Në hapje të kësaj Konference me 
temën kyçe “Arsimi në Evropë 
nga rezistenca në rimëkëmbje: 
Investimet, Reformat, 
Privatizimi dhe Marrëdhëniet 
industriale “ kryetari i ETUCE 
Lary Flanagan dhe drejtorja e 
përgjithshme Suzan Flocken 
kanë përshëndetur pjesëmarrësit 

nga Covid, shtesës për kolegët që për arsye të natyrës së punës kanë 
ngarkesë shtesë të punës dhe për angazhimin shtesë të punëtorëve 
tekniko-ndihmës, një numri psikologësh dhe pedagogësh. Përfaqësuesit 
e SBASHK-ut me kujdes kanë përcjellë gjithë prezantimet e kolegëve 
tanë nga shtete të ndryshme të botës dhe kanë fokusuar përvojat e tyre 
për t’i pasur si shembuj të mirë të angazhimeve në të ardhmen.

dhe kanë përgëzuar punëtorët arsimor kudo në Evropë për punën, 
angazhimin dhe përkushtimin në procesin arsimor, që po përcillet me 
shumë sfida, por siç u tha, ata po rezistojnë kundër vështirësive dhe po 
bëjnë edhe të pamundurën në realizimin e misionit të tyre. Ata pastaj 
kanë treguar për gjendjen në arsim kudo në Evropë duke u ndalur te 
angazhimet e punëtorëve arsimor në situatën e re dhe duke përmendur 
shumë sfida, të cilat, siç thanë, tejkalohen më lehtë falë bashkëpunimit, 
mbështetjes dhe këmbimit të përvojave. 

Pikërisht për këtë, panelistët kanë bashkëbiseduar me pjesëmarrësit 
duke u ndalur te momentet aktuale dhe duke ngritur çështje të 
gjithëpërfshirjes, që është sfidë nga më të vështirat dhe duke dhënë ide 
se si duhet rimëkëmbur sistemet arsimore gjatë pandemisë e sidomos 
pas saj. 

Pjesëmarrësit kanë përgëzuar stafin qendror të ETUCE-s për gjithë 
përkushtimin dhe panelistët për kontributin e dhënë në këtë Konferencë 
duke u pajtuar se duhet vazhduar komunikimin dhe takimet tematike 
me qëllim që të krijohet një front i përbashkët i angazhimeve nga të 
gjithë punëtorët arsimor kudo në Evropë.

Arsimi në Evropë nga rezistenca në rimëkëmbje
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e madhe duhet kujtuar dhe 
tradita e shprehjes së respektit 
meritor për pishtarët e dijes nuk 
ka si të ndalet, stafi qendror në 
koordinim me kryetarët e nivelit 
komunal dhe të Universiteteve 
vendosi që takimet solemne me 
kolegët tanë të pensionuar të 
organizohen nëpër komunat e 
Kosovës. Aktivitete të shumta 
për këtë ditë të shënuar u mbajtën 
edhe në të gjitha institucionet 
arsimore të Kosovës. Kudo u 
lartësua kujtimi për pishtarët 
e dijes që nga shkolla e parë 
e deri më sot. Këto aktivitete 
ishin të organizuara mirë dhe 
i dhanë shkëlqim festiv kësaj 
feste të madhe. Shumë shkrime 
janë botuar për këto aktivitete 
për të ruajtur kujtesën dhe 
dëshminë se edhe në kushte 
tepër të vështirësuara SBASHK 
gjen forcë dhe ka ide që datat e 
mëdha të shënohen me krenari 
e me lartësim të kujtimit për 
njerëz të dijes.

Pandemia krijoi probleme të shumta që vazhduan ta përcjellin edhe 
sistemin arsimor, por punëtorët e arsimit nuk u ndalën, por vazhduan 
me përkushtim rrugëtimin në misionin e shenjtë për arsimimin dhe 
edukimin e brezave. SBASHK pikërisht për të shprehur respekt për 
punën e angazhimin e tyre dhe për të lartësuar kujtimin për pishtarët e 
dijes nëpër vite e dekada organizonte çdo vit një aktivitete madhështor 
për ditën e madhe të mësuesit dhe shkollës shqipe. Për këtë aktivitete 
SBASHK-u kishte marrë lëvdata nga njerëz e institucione kudo në 
Kosovë, por edhe nga Shqipëria e trojet tjera etnike. Mirëpo, në vitin 
2021 vendimet e institucioneve në kuadër të pengimit të përhapjes së 
pandemisë pamundësonin të mbahej ky aktivitet në të cilin do të merrnin 
pjesë rreth 600 kolege e kolegë pensionistë dhe shumë mysafirë bashkë 
me mediet dhe Ansamblin Autokton “Rugova”.

Duke u gjendur në këtë situatë, por duke qenë kategorik, që kjo datë 

Respekt për ata që kontribuuan në përgatitjen e Kontratës 
Kolektive

kësaj radhe. Përfaqësuesit e 
SBASHK-ut në këtë komision 
Vjollca Shala, Ymer Ymeri, 
Bardh Bardhi e Blendor Shatri 
punuan me përkushtim dhe 
përgatitën versionin bazë të 
Kontratës së re Kolektive për 
tërë arsimin e Kosovës. Ata me 
urtësi e argumente u prezantuan 
në komisionin e përbashkët 
me përfaqësues të MASH-it 
dhe pas takimeve të shumta që 
shoqëroheshin edhe me tensione 
e debate të nxehta, u arrit 
marrëveshje për tekstin final.
Me të drejt u prit se kjo punë 
e përkushtuar e komisionit të 
përbashkët do të rezultojë me 

Sindikatat kudo në botë bëjnë 
gjithmonë shumë angazhime 
dhe me kujdes të veçantë 
debatojnë e angazhohen lidhur 
me Kontratën Kolektive 
sepse ajo përcakton, por 
edhe garanton, të drejta, 
benefitet, por edhe obligimet e 
palëve. Kjo arrihet, jo lehtë e 
SBASHK-u edhe në këtë aspekt 
ka vend dhe arsye të krenohet 
ngase me punë e përkushtim 
ka arritur vazhdimisht të 
përgatit me kohë versionin 
e Kontratës duke krijuar 
kështu parakushtet për nisjen 
e dialogut dhe negocimit me 
MASH-in. Kështu ishte edhe 

Për shkak të Covidit as 7 Marsi nuk ishte si dikur
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Edhe këtë vit Komiteti i 
Sindikatave të Arsimit të Evropës 
(ETUCE), përveç aktiviteteve 
të vazhdueshme e komunikimit 
me sindikatat anëtare, rëndësi të 
veçantë i kushton edhe punës së 
Komiteteve të përhershme. Në 
Komitetin e të Përhershëm të 
Arsimit të Lartë dhe Hulumtimit 
SBASHK-un e përfaqëson prof. 
dr. Alban Zeneli 
Një punë të përkushtuar 

vazhdon të bëj edhe Komiteti 
për barazi gjinore në pozicionet 
vendimmarrëse të sektorëve 
të arsimit dhe sindikatës. 
SBASHK-un në këtë komitet 
e përfaqëson nënkryetarja 
Vjollca Shala. Në takimin e 
radhës 35 ekspertë të sindikatës 
për barazinë gjinore nga e 
gjithë Evropa morën pjesë në 
programin e përbashkët një-
ditor të trajnimit ETUI-ETUCE 
"Sigurimi i barazisë gjinore 
në nivelin e vendimmarrjes 
në sektorin e arsimit dhe 
sindikatave". Gjatë trajnimit, 
pjesëmarrësit diskutuan se 
si të rrisin përfaqësimin dhe 
pjesëmarrjen e grave në 
udhëheqje dhe vendimmarrje në 
të gjithë sektorët e arsimit dhe 
kërkimit dhe brenda strukturave 

nënshkrimin e Kontratës, por në 
këtë rrugëtim u paraqiten edhe 
probleme të natyrës teknike 
duke krijuar një atmosferë 
momentale sikur kishte hezitime 
në MASH për nënshkrimin e saj. 
SBASHK-u kësaj nuk hezitoi 
t’i përgjigjej me paralajmërimin 
për veprime sindikale, por duke 

të sindikatave, përfshirë zbatimin e Planit të Veprimit ETUCE për 
Barazinë Gjinore.

Pabarazitë gjinore mbeten një çështje e vazhdueshme në ekonominë 
dhe shoqërinë tonë dhe sektorët e arsimit dhe sindikatës nuk bëjnë 
përjashtim. Pavarësisht nga gratë që përbëjnë shumicën e punëtorëve 
në sektorin e arsimit në Evropë, ato janë të përfaqësuara në pozitat 
udhëheqëse dhe vendimmarrëse. Pjesëmarrësit në trajnim diskutuan 
çështjen komplekse të ndarjes horizontale gjinore dhe pengesat me të 
cilat përballen mësueset dhe personeli tjetër i arsimit dhe sindikalistet 
në përparimin e karrierës së tyre.

Një takim tjetër me rëndësi i organizuar nga ETUCE ishte edhe seminari 
i parë online, nga tri seminaret e parapara, lidhur me ‘’Sindikatat e 
arsimit dhe shkollat përfshirëse, Adresimi i nevojave për trajnim të 
personelit arsimor për arsimin gjithëpërfshirës - Një qasje e tërë shkollës 
për arsimin gjithëpërfshirës’’. Në këtë ngjarje sindikale SBASHK-un e 
kanë përfaqësuar Vjollca Shala dhe Shqipe Dubovci.

i dhënë për ca kohë përparësi dialogut dhe takimeve me institucionet. 
Ky mesazh u kuptua drejt nga institucionet edhe në dy takime me 
Kryeministrin Hoti e Ministrin Likaj u arrit marrëveshje përfundimtare 
dhe Kontrata u nënshkrua. Pas kësaj MASHTI me angazhimin e 
veçantë të z.Agim Bërdyna botoi Kontratën e re Kolektive të Arsimit në 
ekzemplarë të mjaftueshëm, të cilët us shpërndanë përmes kryetarëve 
të nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve nëpër të gjithë 
institucionet arsimore, që nga çerdhet e deri edhe në Universitete.

ETUCE vazhdon aktivitetet në shërbim të arsimit
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Në muajt e fundit të vitit 2020 situata me Covidin 
në Kosovë ishte tepër alarmante dhe kjo kishte 
bërë që institucionet gjegjëse të merrnin vendim 
për përfundimin më herët të periudhës së parë të 
mësimit në tërë sistemin e Arsimit Parauniversitar 
të Kosovës. Gjendja sikur nisi të përmirësohej 

dhe periudha e dytë e procesit mësimor nisi më 18 janar dhe fillimisht 
gjendja ishte relativisht e qetë dhe jepte shpresë se do të vazhdohet me 
mësimin në institucionet arsimore, por raportet në ditët në vijim tregon 
se gjendja po shkonte drejt përkeqësimit.
SBASHK-u duke dëshmuar edhe një herë se është i përkushtuar të 
kontribuojë në rrjedhën e mbarë të procesit mësimor nëpër institucione 
arsimore dhe për të mos u krijuar gjendja që detyron të shkohet në 

mësimin nga larg iu drejtua 
me kërkesë publike Institutit të 
Shëndetit Kombëtar të Kosovës 
dhe Ministrisë së Shëndetësisë 
që me të nisur të procesit të 
vaksinimit kundër Covid-19 në 
agjendën e tyre të këtij aktiviteti 
fort të rëndësishëm prioritet 
të kenë punëtorët e sektorit të 
arsimit. SBASHK vazhdoi me 
kërkesat e tilla duke kërkuar 
takim edhe me Ministrin e 
Shëndetësisë, Arben Vitia. 

Shkëmbim idesh për çështje aktuale në arsim
Përfaqësuesit e SBASHK-ut 
pas pjesëmarrjes aktive në këto 
aktivitete ndërkombëtare të 
organizuara nga ETUCE, por 
edhe Internacionalja e Arsimit 
(EI) përgatisin edhe shkrime e 
raporte për t’i pasur si bazë të mirë 
të angazhimeve në aktivitetet e 
brendshme sindikale. Duke qenë 
pjesëmarrëse në këtë aktivitet 
sindikalistja Shqipe Dubovci 
për gazetën tonë ka shpjeguar 
rrjedhën e këtij aktiviteti. 

“Me ftesë të Komitetit të 
Sindikatave Evropiane të 
Arsimit, si anëtare e Këshillit 
Drejtues të SBASHK, mori 
pjesë në konferencën dy ditore 
me temën: Sindikatat e arsimit 
në adresimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm mjedisorë. Për 
shkak të rrethanave të Pandemisë 
Covid-19, konferenca u mbajt 
virtualisht përmes platformës 
ZOOM me datat 22-23Prill 

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) vazhdon me 
organizimin e aktiviteteve të përbashkëta me sindikatat anëtare duke 
krijuar mundësi të komunikimit dhe të shkëmbimit të ideve lidhur me 
angazhimet në situatën aktuale e në kushtet e vështirësuara të punës 
nga pandemia. Kohëve të fundit janë zhvilluar disa aktivitete të kësaj 
natyre, prej të cilave do veçuar takimet nga larg "Sindikatat e Arsimit 
dhe Shkollat Përfshirëse, adresimi i nevojave për trajnim të personelit 
arsimor për arsimin gjithëpërfshirës". Këto angazhime të ETUCE 
kanë vazhduar edhe me uebinarin e parë “Një qasje e tërë shkollës 
për arsimin gjithëpërfshirës”, të cilin SBASHK-un e përfaqësoi Shqipe 
Dubovci, pastaj u organizua uebinari i 12 prillit “Mësim dhe punë e 
sigurt dhe e shëndetshme”, të cilin sindikatën tonë e kanë përfaqësuar 
kryetari Rrahman Jasharaj dhe zyrtarja Vlora Rexhepi Berisha dhe ai i 
29 prillit “Përdorimi i teknologjive dhe mediave dixhitale për të nxitur 
përfshirjen”, në të cilin kanë marrë pjesë nënkryetarja Vjollca Shala 
dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut në gjithë këto takime nga larg kanë 
përcjell me vëmendje debatet dhe prezantimet e udhëheqësve të 
ETUCE-s dhe të panelistëve, por edhe kanë dhënë kontribut duke 
dhënë shembuj konkret nga angazhimet që bën SBASHK në kuadër të 
këtyre angazhimeve e në kushte mjaft të vështirësuara nga Covid 19. 

SBASHK kërkoi që punëtorët arsimorë të kenë prioritet për 
vaksinim
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Ministri Vitia takoi përfaqësuesit e SBASHK-ut

2021. Në takim morën pjesë 
edhe përfaqësues të sindikatave 
të arsimit, anëtarë të Komitetit 
të Sindikatave Evropiane, nga 
vende evropiane dhe vende 
të Ballkanit Perëndimor. 
Me fjalimet mirëseardhëse 
konferencën e hapen z. Larry 
Flanagan, president i Sindikatave 
Evropiane të Arsimit (ETUCE) 
dhe znj. Susan Flocken, drejtore 
Evropiane, të cilët reflektuan 
mbi rolin e sindikatave të 
arsimit në adresimin e zhvillimit 
të qëndrueshëm mjedisorë. Më 
pas, znj Ekaterina Efimenko nga 
ETUCE e prezantoi projektin 
para një audience të gjerë të 
përfaqësueseve të sindikatave 
të arsimit, ku më pas u zhvillua 
edhe diskutim përmes pyetje-
përgjigjeve lidhur me projektin 
e prezantuar. Në vazhdim 
paneli i ekspertëve i përbërë 
nga znj. Ulrike Pisiotis nga 

Departamenti i Përgjithshëm për Arsim dhe Kulturë (DG EAC) i 
Komisionit Evropian dhe Znj. Tatjana Babrauskiene nga Komiteti 
Ekonomik dhe Social( EESC), përmes një diskutimi interaktiv trajtuan 
temën, “ Pse arsimimi është i rëndësishëm për adresimin e zhvillimit të 
qëndrueshëm mjedisor.

Më pas konferenca i zhvilloi punimet në grupe, ku u diskutuan nevojat 
e mësueseve, akademikëve dhe personelit tjetër edukativ lidhur 
me kontributin e arsimit për zhvillim të qëndrueshëm, si dhe rolin e 
sindikatave të arsimit në adresimin e këtyre nevojave. Pas përfundimit 
të punës në grupe, në një seancë të përbashkët, grupet raportuan në 
sesionin plenar.
Duke i përmbledhur aktivitetet dy ditore, konferencën e mbylli 
drejtoresha Evropiane znj. Susan Flocken” ka treguar znj. Dubovci.

Ministri i shëndetësisë Arben 
Vitia ishte shembull i mirë 
i gatishmërisë për takime 
dhe për të bashkëbiseduar 
për çështje që lidheshin me 
kërkesën e SBASHK-ut lidhur 
me vaksinimin e punëtorëve 
të arsimit duke qenë ata 
prioritet. Ai i ka pritur dy herë 
përfaqësuesit e SBASHK-ut 
në ambientet e Ministrisë së 
Shëndetësisë. 

Në takimin e parë SBASHK 
është përfaqësuar nga kryetari 
Rrahman Jasharaj dhe 
koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri. 
Ata kanë kërkuar nga Ministri 

Vitia që punëtorët e arsimit të kenë prioritet për t’u vaksinuar duke e 
arsyetuar këtë kërkesë me argumente të qëndrueshme. Në takimin e 
dytë Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me nënkryetaren 
Vjollca Shala dhe zyrtaren Vlora Rexhepi Berisha janë takuar me 
Ministrin e Shëndetësisë Arben Vitia. Në këtë takim të pranishëm 
ishin edhe zv/ministrja Dafina Gexha Bunjaku dhe koordinatorja për 
vaksinimin Arbëresha Nela.

Kryetari i SBASHK-u Jasharaj falënderoi Ministrin Vitia për 
përkushtimin në mënyrë që angazhimi i përbashkët që punëtorët e 
arsimit të jenë në prioritet të vaksinimit të realizohet dhe kështu viti i ri 
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në angazhimet lidhur me 
këtë Ligj, por proceduarat 
dhe infrastruktura gjegjëse 
ligjore dhe aktet nënligjore e 
proceduarat tjera që ndërlidhën 
me këtë Ligj natyrshëm 
kërkojnë kohë dhe hapësirë , 
por nuk mungojnë angazhimi 
dhe përkushtimi që ky Ligj 
të funksionalizohet kur të 
realizohen gjithë aktivitetet dhe 
proceduarat gjegjëse. 

shkollor të na gjej me punëtorë arsimor të vaksinuar dhe të mbrojtur nga 
pandemia. Kryetari Jasharaj gjatë këtij takimi iu drejtua Ministrit Vitia 
edhe me kërkesën e mijëra punëtorëve të arsimit që të kjo Ministri të 
punojë me përkushtim lidhur me funksionalizimin e Ligjit për Sigurime 
Shëndetësore ngase ky Ligj është tepër i nevojshëm për punëtorët 
arsimor, por edhe për të gjithë të punësuarit në Kosovë. Ministri Vitia 
ka njoftuar përfaqësuesit e SBASHK-ut lidhur me rrjedhën e procesit 
të vaksinimit duke theksuar se procesi po ecën sipas dinamikës së 
paraparë dhe se do të vazhdohet me përkushtim në mënyrë që edhe 
punëtorët e arsimit të vaksinohen me kohë dhe sipas dinamikës së 
paraparë.
Ministri Vitia ka deklaruar se Ministria që ai drejton është e përkushtuar 

Një takim me plot emocione
të larta sindikalizmit dhe 
është shembull shembullor se 
si një sindikatë duhet të jetë 
e angazhuar në shërbim të 
anëtarësisë. Edhe punëtorët 
arsimor Qani Ramadani, Ahmet 
Hyseni, Ilmi Asllani, Ismail 
Pajaziti e Agim Hasani janë 
shprehur të nderuar që janë pjesë 
e këtij takimi duke shprehur 
bindjen se do të vazhdojë 
bashkëpunimi me qëllim të 
këmbimit të përvojave në arsim 
dhe në angazhimet sindikale. 
Kryetari i SBASHK-ut u ka 
thënë mysafirëve të nderuar se 
duhet të ndjehen të lirë sepse 
janë mes vëllezërve të tyre 
dhe se SBASHK ka treguar 

interesim dhe gatishmëri për të 
bashkëpunuar edhe me kolegët 
tanë nga Kosova Lindore dhe 
nga Plava, Gucia dhe Malësia 
e Tuzit me qëllim që të krijohet 
një bashkëpunim me aktivitetet 
sindikale dhe të shkëmbehen 
përvoja lidhur me procesin 
mësimor dhe zhvillimet e 
hovshme teknologjike dhe për 
përdorimin e tyre në procesin 
mësimor. 

SBASHK-u është shembull i mirë i bashkëpunimit me sindikatat simotra 
në Ballkan, Evropë e kudo në botë. Gatishmëria dhe përkushtimi për 
bashkëpunim kanë dhënë rezultate të mira në angazhimet e përbashkëta 
me sindikatat simotra në Shqipëri, por edhe nga vende të tjera. Ka kohë 
që SBASHK-u ka treguar interesim dhe gatishmëri për të bashkëpunuar 
edhe me kolegët tanë nga Kosova Lindore dhe nga Plava, Gucia dhe 
Malësia e Tuzit me qëllim që të krijohet një bashkëpunim me aktivitetet 
sindikale dhe të shkëmbehen përvoja lidhur me procesin mësimor 
dhe zhvillimet e hovshme teknologjike dhe për përdorimin e tyre në 
procesin mësimor. 
Ky angazhim ka nisur të shënoj edhe rezultatet e para konkrete. 
Profesori i nderuar Agim Hasani është njëri nga trajnerët në trajnimin 
që ka të bëj me kujdesin dhe ruajtjen e ambientit dhe natyrës në tërësi. 
Pas kësaj SBASHK organizoi nja takim të kryetarëve të Kuvendeve 
të Arsimit Parauniversitar nga gjithë komunat e Kosovës për të bërë 
një analizë të aktiviteteve sindikale gjatë gjithë vitit të kaluar shkollor 
dhe mysafirë të nderuar të këtij takimi ishin edhe kryetari i Kuvendit 
Komunal të Bujanovcit Enver Ramadani bashkë me punëtorët arsimor 
Qani Ramadani, Ahmet Hyseni, Ilmi Asllani, Ismail Pajaziti e Agim 
Hasani.

Kryetari Ramadani e vlerësoj lart këtë takim duke përgëzuar SBASHK-
un për gjithë angazhimet e duke theksuar se kjo sindikatë i jep vlera 
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SBASHK apel punëtorëve arsimor për t’u vaksionuar

Takimi tjetër me Ministren Nagavci

Duke dëshmuar edhe një herë 
për angazhimet e sinqerta në 
shërbim të arsimit, SBASHK me 
t’u publikuar shifrat që tregonin 
se ende është numër i vogël 
i të vaksinuarve në sistemin 
arsimor edhe pas arritjes së një 
kontingjenti të konsiderueshëm 
vaksinash, SBASHK i drejtohet 

Me të marrë detyrën në 
MASHTI, Ministrja Arbërie 
Nagavci kishte vizituar selinë 
e SBASHK dhe ka zhvilluar 
një takim përmbajtjesor me 
kryetarin Rrahman Jasharaj, 
koordinatorin për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri 
dhe zyrtaren Vlora Rexhepi 
Berisha. Punëtorët e arsimit 
e kanë vlerësuar këtë veprim 
të Ministres duke vlerësuar se 
bashkëpunimi do të jetë në nivel 
dhe se do të ketë angazhime të 

gjithë anëtarësisë me apelin që ata të heqin dilemat e hezitimet eventuale 
dhe të vaksinohen me qëllim që të jenë të mbrojtur dhe të kontribuojnë 
në fillimin e mbarë të vitit shkollor në gjithë institucionet arsimore 
kudo në Kosovë. 
Në apelet publike që gjetën mbështetje të fuqishme te anëtarësia kudo 
në Kosovë thuhej : “Kolegë e kolege kudo jeni vaksinohuni se në të 
kundërtën do të ndjeheni fajtor nëse përkeqësohet situata dhe dëmtohet 
rrjedha e mbarë e vitit shkollor. Ne kemi dëgjuar vazhdimisht kërkesat 
tuaja legjitime dhe kemi bërë gjithë të mundurën që t’i realizojmë ato. 
Jemi të sigurt se edhe Ju do ta dëgjoni apelin tonë dhe do të shkoni në 
qendrat e vaksinimi”. 
Anëtarët e SBASHK-ut vepruan sipas apelit të sindikatës së tyre duke 
ua mbyllur gojën disa individëve që po deklaroheshin se viti shkollor 
mund të rrezikohet ngase është i vogël numri i të vaksinuarve nga 
radhët e punëtorëve të arsimit. Ky numër shtohej ditë për ditë për të 
arritur në gati 100 % të vaksinuar në tërë sistemin arsimor.

përbashkëta në ngritjen e vazhdueshme të cilësisë në arsim, por edhe 
në realizimin e kërkesave legjitime të punëtorëve të arsimit. Duke 
dëshmuar për këtë gatishmëri kryetari Jasharaj bashkë me koordinatorin 
për organizim të brendshëm Ymer Ymeri shkuan në MASHTI dhe në 
prani të kabinetit të saj e përgëzuan ministren Nagavci për detyrën dhe 
i shprehen përkrahje në angazhimet në shërbim të arsimit. 
Ministrja Nagavci në këtë takim ka falënderuar përfaqësuesit e SBASHK-
ut për vizitën dhe përgëzimet e pastaj ka shpalosur shkurtimisht 
planin e angazhimeve dhe është shprehur e gatshme për angazhime të 
përbashkëta në shërbim të arsimit, ngritjes së vazhdueshme të cilësisë 
dhe përmirësimit të vazhdueshëm të kushteve të punës në institucionet 
arsimore. SBASHK –u i premtoi mbështetje në këto angazhime dhe u 
zotua se do të japin kontributin maksimal në kuadër të kompetencave 
që ka. 
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stafit qendror që ka publikuar 
në medie shkrime nga këto 
aktivitete. 
Me kërkesën e pjesëmarrësve 
koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri u 
ka prezantuar pjesëmarrësve 
pamjet e gjithë dokumentacionit 
që ka të bëj me zgjedhjet dhe 
ka sqaruar se si plotësohen 

ato. Ishte pajtueshmëri e plotë 
që zgjedhjet nëpër shoqata të 
monitorohen nga Komisioni 
komunal zgjedhor dhe ai 
i Universiteteve dhe se pa 
praninë e kryetarit komunal a të 
Universiteteve, apo anëtarëve të 
autorizuar të Kryesisë, në këto 
takime zgjedhore rezultatet dhe 
raportet nuk do të legjitimohen. 
Pjesëmarrësit e këtij takimi 
kanë autorizuar kryetarin dhe 
stafin qendror që të përgatit 
një plan konkret për takimet 
me institucionet qendrore duke 
caktuar qartë kërkesat parësore. 
Ata edhe kanë dhënë propozime 
konkrete se cilat nga çështjet 
meritojnë prioritet në takimet 
me institucionet qendrore. 
Pas kësaj Stafi qendror i 
SBASHK-ut u ka shpërndarë 
pjesëmarrësve të këtij takimi 
ekzemplarë të mjaftueshëm të 
Kontratës së re Kolektive, që 
do t’u dorëzohen kryetarëve të 
shoqatave sindikale, drejtorëve 
të institucioneve arsimore dhe 
DKA-ve. 

Të dy palët u pajtuan që në takimin e radhës të bashkëbisedojnë për 
çështje konkrete dhe të angazhohen bashkërisht për realizimin e tyre. 
Situata e rënduar me Covid kishte pamundësuar që takimet me kryetarët 
e nivelit komunal dhe të Universiteteve të mbaheshin ën sallën e 
takimeve të Qendrës së studentëve, por nuk mungonte komunikimi e 
bashkëbiseda për aktivitetet përmes takimeve nga larg. Mirëpo duke 
parë se për një kohë gjendja me Covid ishte pak më e qetë e duke 
respektuar në përpikëri Rekomandimet e IKSHP-së stafi qendror 
i SBASHK-ut respektoi vullnetin e kryetarëve të nivelit komunal 
sindikal e të Universiteteve dhe i ftoi ata në takim me prezencë fizike. 

Ishte ky moment kur kryetari ka përgëzuar pjesëmarrësit për 
organizimet me sukses të ceremonive festive nëpër komuna kushtuar 
ditës së mësuesit dhe shkollës shqipe. “Ky aktivitet i organizuar mirë iu 
kushtua pishtarëve të dijes nëpër vite e dekada dhe në shenjë mirënjohje 
për punën e përkushtuar të kolegëve tanë të pensionuar nga marsi i vitit 
të kaluar e deri tani atyre u janë dhënë mirënjohje nga SBASHK-u”, 
ka deklaruar Jasharaj e pastaj shumë nga kryeartët e nivelit komunal 
sindikal kanë treguar momente nga këto ceremoni dhe i janë falënderuar 

Takime të shpeshta me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe 
të Universiteteve
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Kur institucionet i ikin dialogut

Edhe në vitin 2021 vazhdimisht u shtuan radhët e SBASHK-ut
Angazhimi, përkushtimi dhe 
prezantimi dinjitoz i zërit 
të anëtarësisë pavarësisht 
situatave e sfidave ka bërë që 
edhe në vitin 2021 të shtohen 
vazhdimisht radhët e SBASHK-
ut. Kjo është edhe një dëshmi se 
SBASHK gëzon besim të plotë 
te anëtarësia, e cila është bërë 
shembulli më i mirë i unitetit 
dhe angazhimit të përbashkët 
në shërbim të anëtarësisë dhe në 
realizimin e kërkesave legjitime. 
Ky fakt , mbase nuk u pëlqen 
disa individëve që me shpifje u 
munduan të krijojnë një situatë 
ndryshe apo ta dobësojnë 
SBASHK-un, por tendencat e 
tyre ishin të kota dhe për këtë e 

dëshmon edhe rrjedha e mbarë e zgjedhjeve duke filluar nga shoqatat 
e shumta sindikale, por edhe nivelin komunal dhe në nivelet tjera 
arsimore dhe uniteti i dëshmuar. Këtë e dëshmojnë edhe faktet që do 
të prezantojmë në këtë shkrim për shtimin e vazhdueshëm të numrit të 
anëtarëve të SBASHK-ut sipas muajve gjatë gjithë këtij viti. Në muajin 
janar të vitit 2021 radhët e SBASHK-ut u shtuan për 345 anëtarë, në 
shkurt për 224, ndërsa në mars për 319 anëtarë. Kjo rrjedhë e shtimit 
të anëtarëve vazhdoi edhe në prill me 256 anëtarë të rinj, në maj me 
412, qershor me 315, korrik 318, gusht 69, për të vazhduar në shtator 
më 115, tetor 179 dhe nëntor 349. Shtim i radhëve të SBASHK-ut po 
vërehet edhe në muajin dhjetor. Kjo ka bërë që deri tanë më shumë se 
95 % e të punësuarve në këtë sektor të jenë anëtarë të SBASHK-ut dhe 
këtë e kanë parë me respekt dhe kanë dhënë vlerësime të larta edhe 
sindikatat simotra nga Ballkani, Evropa e bota. 
Krenarinë me anëtarësinë tonë kaq unike e shton edhe fakti se në 
SBASHK përveç nga çerdhet, Arsimi Parauniversitar e Universitetet 
numri i anëtarëve po shtohet edhe nga institucionet e kulturës. Respekt 
për anëtarësinë kudo janë në Kosovë. Bashkë e në SBASHK. 

Për gjithë situatën e acaruar, për gjithë 
përplasjet që kanë ndodhur e do të ndodhin, 
për gjithë protestat e grevat e mbajtura 
dhe për ato që mund të ndodhin fajtor 
është kryeministri Kurti, por më shumë 
se ky Ministri i Financave, Transfereve 
dhe Punës e Mirëqenies Sociale Hekuran 
Murati. Ky ministër, që në vend që të kryej 
obligimin e tij e të takohet me sindikata, di 
të publikoj edhe mendime pa as edhe një 
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SBASHK nuk ka qenë kreator 
i reformave, as i kurrikulit, as 
përpilues e botues i teksteve 
shumë të kritikuara shkollore 
e as nuk shpall konkurse e as 
nuk pranon kuadro në arsim. 
SBASHK-u as nuk solli vendim 
që të lirohen nga puna punëtoret 
shtatzëna e as që ato të 
zëvendësohen me studentë, kur 
në Kosovë ka mjaft kuadro të 
diplomuara që janë duke pritur 
me vite për të punuar bile ca 
ditë a javë në arsim. E nderuara 
Ministre anëtarësia e SBASHK-
ut edhe në vitet e okupimit bëri 
sakrifica sublime duke mbrojtur 
arsimin shqip edhe tani në kohë 
pandemie po bën angazhime të 
vazhdueshme për të mbajtur sa 
më gjatë e sa më mirë procesin 
mësimor edhe për kundër numrit 
të madh të të prekurve me 
Covid. Ne madje u angazhuam 
dhe arritëm të gjejmë mundësi 
bashkë me institucionet që të 
lirohen nga procesi mësimor 
punëtorët arsimor me sëmundje 
të rënda, por të tjerët as edhe 
këtë marrëveshje nuk e realizuan 
ashtu si duhet. Ne vazhdojmë 
të japim kontribut konkretet 
në ngritjen e vazhdueshme 
të cilësisë duke inkurajuar e 
mobilizuar anëtarësinë e duke 
mbajtur pa u ndalur trajnime pa 
pasur mbështetjen e askujt dhe 
duhet parë të tjerët a po kanë 
angazhime konkrete në këtë 
përpjekje”, ka thënë publikisht 
SBASHK ministres Nagavci për 
t’i kujtuar se është e natyrshme 
që të dallojmë në qasje e 
deklarime për të njëjtat çështje, 
por po ju këshillojmë miqësisht 
të ruheni nga deklarimet që 
lexohen si kërcënim. 
Ministrja Nagavci kishte nisur 
ta përsëriste kudo në takime një 
deklarim që lexohej si kërcënim. 
“Në këtë kohë kur shumë njerëz 
i kanë humbur vendet e punës 

argument për sindikatat dhe i duket se ka bërë mirë dhe kërkon edhe 
lëvdata. 
SBASHK-u si shembull i shkëlqyer i organizimit sindikal dhe si një 
sindikatë me përvojë më shumë se 30 vjeçare, si një sindikatë që dha 
kontribut të lartë edhe gjatë gjithë viteve të okupimit në mbrojtjen 
e arsimit shqip, u dëshmua edhe tani se i jep hapësirë dialogut, por 
Ministri Murati e dëshmoi të kundërtën. Ai nuk do të takohet me 
sindikatat sepse argumentet janë në anën e tyre dhe ky nuk ka as edhe 
një argument të qëndrueshëm karshi kërkesave legjitime të SBASHK-
ut dhe sindikatave tjera. Ai është dashur të angazhohet që të realizojë 
shtesat në pagë sipas vendimit të Qeverisë nr. 08/65 i datës 18.02.2021 
– pika 8 e këtij vendimi, i cili obligon Ministrinë e Financave, Punës 
e Transfereve (MFPT) për t’i ekzekutuar këto shtesa, duke i kujtuar 
se nuk janë realizuar për muajin mars e as për muajt tjerë pasues për 
çka SBASHK i ka dërguar edhe argumente përmes shkresës zyrtare 
drejtuar Ministrit Murati. 
Ky ministër nuk e do dialogun, por ai duhet të ndjej obligim njerëzor e 
moral edhe për qindra punëtorë të arsimit me sëmundje të rënda, të cilët 
me një vendim nga Qeveria e kaluar janë liruar nga puna me pagesë të 
plotë sipas master-planit të MASHTI-t e aprovuar nga Qeveria me nr. 
01/27 i datës 26.08.2021. Këtë Ministër nuk e kemi lutur për takime 
sa për të pirë kafe, por ngase ka obligim ligjor të takohet me sindikatat 
dhe të mundohet që çështjet e ngritura të zgjidhën me marrëveshje. Pse 
ndodhën pastaj tensione, protesta, greva e paralajmërime për veprime 
edhe më të ashpra sindikale, fajtor është Ministri Murati sepse kur nuk 
ka dialog atëherë ka veprime sindikale. Nëse Qeveria heshtë, sindikatat 
nuk do të heshtin, por do të veprojnë sipas zërit të anëtarësisë. 

Kjo sjellje e pakuptimtë ndaj dialogut e Ministrit Murati për një kohë 
sikur kishte ndikuar ca edhe te Ministrja Nagavci, e cila kishte filluar 
të flas për SBASHK-un duke u munduar ta kritikojë pa as edhe një 
argument. SBASHK nuk kishte pritur një qasje të tillë te Ministres 
pasi kishin pasur komunikim e takime të rregullta, por nuk hezitoi t’i 
përgjigjej publikisht e përmes medieve.
“E nderuar Ministre as një fakt nuk e ke ofruar në kuadër të akuzës 
se edhe SBASHK qenka përgjegjës për “rezultatet e ulëta” në arsim. 
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Në krye të angazhimeve në situatat plot sfida

për shkak të pandemisë jo 
vetëm në Kosovë por gjithandej 
në botë, mësimdhënësit duhet 
ta ndjejnë veten me fat që janë 
në marrëdhënie pune”. Kësaj iu 
përgjigj pa hezituar SBASHK 
duke thënë se jemi krenar e të 
lumtur që jemi mësimdhënës 
dhe jemi në punë dhe 
angazhohemi aq sa mundemi e 
dimë të arsimojmë e edukojmë 
brezat, por këto vende pune nuk 

na i fali dikush për mëshirë e sadaka. “Ju duke e përsëritur shpesh këtë 
deklaratë tuajën sikur po dërgoni mesazh si disa pronarë të firmave 
private që u thonë të punësuarve, kurdo që ata ankohen arsyeshëm, se 
duhet të heshtin e të ndihen mirë që janë në punë, se njerëz të papunë 
ka mjaft. Ministre, SBASHK-u alarmon, kritikon, angazhohet për 
realizimin e kërkesave legjitime të anëtarësisë, por nuk shantazhon e 
as nuk kërcënon, por as nuk u është dorëzuar e nuk u dorëzohet kurrë 
shantazheve e as përpjekjeve të dikujt që ka tentuar ta lëndoj unitetin 
e shkëlqyer të sindikatës sonë. Ne do të vazhdojmë të jemi zëri i 
anëtarësisë sonë dhe presim bashkëpunim korrekt me MASHTI-n”, ia 
ka bërë të qartë SBASHK-u Ministres Nagavci. 

Si gjithmonë kur janë krijuar 
momente e situata të reja, 
stafi qendror në SBASHK ka 
organizuar takime konsultative 
me kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve 
dhe ka mbajtur komunikim 
të rregullt me anëtarësinë 
dhe është bashkëbiseduar për 
situatën aktuale në arsim, sfidat e 
vështirësitë e shumta të krijuara 
nga pandemia, për përkushtimin 
për të realizuar gjithë kërkesat 
legjitime e të arsyeshme të 
anëtarësisë dhe për koordinimin 
e gjithë aktiviteteve sindikale 
ka bërë që të mbahen takime 
të shpeshta konsultative me 
kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve. 
Kështu ishte edhe në takimin 
e radhës në të cilin janë 
konkretizuar edhe çështjet që 
do të ngritën në takimin me 
Ministren e MASHTI, Arbërie 
Nagavci. 

Edhe në këtë takim, që shënonte 
vazhdimësinë e komunikimit 
dhe takimeve me veprimtarët 
sindikalë, fillimisht është bërë 

një analizë e rrjedhës së aktivitetit të zgjedhjeve të brendshme në 
SBASHK dhe për këtë kanë treguar kryetarët e nivelit komunal sindikal 
duke u shprehur se zgjedhjet në shoqata po zhvillohen duke respektuar 
Statutin dhe vendimet e organeve të SBASHK-ut dhe se ky proces do 
të përfundojë me kohë për të vazhduar pastaj në njësitë akademike dhe 
më vonë e sipas agjendës edhe në Kuvendet e niveleve arsimore duke 
u përgatitur kështu edhe për Kongresin e radhës. Është zhvilluar pastaj 
debat në formë bashkëbisede edhe për rrjedhën e trajnimeve dhe është 
vlerësim i përbashkët se janë shënuar rezultate të larta falë angazhimit 
të koordinatorit për organizim të brendshëm, stafit qendror, trajnerëve, 
kryetarëve të nivelit komunal sindikal dhe të pjesëmarrësve në këtë 
aktivitet. U arrit marrëveshja që ky aktivitet të reduktohet ngase janë 
shumë aktivitete të lidhura me kohë dhe se ky aktivitet do të rinis me 
gjithë kapacitetet e mundshme në fillim të vitit të ri shkollor. 

Në këtë takim konsultativ pjesëmarrësit janë zotuar se do të dorëzojnë 
në kohën më të shpejt të mundshme edhe deklarimet e anëtarësisë 
sonë që autorizojnë përfaqësimin në gjykatë lidhur me kërkesën që 
të realizohet Vendimi i Qeverisë për mbështetje prej 100 euro për 
punëtorët arsimor për shkak të rrezikut permanent nga Covid dhe për 
arsye të shtimit të volumit të angazhimeve në procesin mësimor. 
Kryetarët kanë dhënë kontribut me vlerë edhe lidhur me çështjet që do 
të debatohen nga kryetari dhe përfaqësuesit e tjerë të SBASHK-ut në 
takimin me Ministren Nagavci dhe përfaqësues të Kabinetit të saj.
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përmendur datën 8 korrik, por 
se SBASHK-u ishte shprehur 
kundër e duke kërkuar që të 
respektohet Kalendari mësimor 
për këtë vit shkollor. Pas 
bisedave të vazhdueshme dhe 
në komunikim me përfaqësues 
të niveleve arsimore ishte arritur 
marrëveshje që ky vit mësimor 
mos të mbyllej me 8, por më 
2 korrik, marrëveshje e cila u 
bë publike edhe në takimin me 
drejtorët e DKA-ve dhe me 
përfaqësues të SBASHK dhe të 
MASHTI-t.
Të dy palët janë pajtuar se 
çështjet duhet zgjidhur përmes 
takimeve dhe përmes dialogut. 
Përfaqësuesit e SBASHK-
ut janë deklaruar se as në të 
kaluarën e as tani e gjithmonë 
nuk ka kush që mund të përçaj 
SBASHK-un e as ta pengojë 
që të angazhohet në mbrojtje 
të kërkesave legjitime të 
anëtarësisë, e cila është unike 
dhe i beson përfaqësuesve të saj. 

Duke bashkëbiseduar edhe për 
çështje të tjera në shërbim të 
anëtarësisë janë dhënë sqarime 
edhe lidhur me Udhëzimin 
e fundit Administrativ për 
Normativin mbi Kuadrin 
Profesional në Arsimin e 
Përgjithshëm. Ministrja Nagavci 
është deklaruar se Udhëzimi e ka 
zgjedhur drejt çështjen e ngritur 
nga SBASHK për të punësuarit 
në arsim me 180 kredi dhe se 
është botuar në faqen zyrtare të 
MASHTI-t. 
Në këtë takim është biseduar 
edhe për Udhëzimin 
Administrativ për Kalendarin 
Shkollor 2021/2022 dhe kryetari 
i SBASHK Jasharaj ka kërkuar 

Duke e parë se deklaratat publike të Ministres Nagavci e të zv/ministrit 
Pupovci për sistemin arsimor dhe SBASHK-un po kundërshtoheshin 
me argumente nga SBASHK dhe duke e parë se kjo qasje e MASHTI-t 
vetëm sa e acaron situatën në arsim dhe e forcon edhe më unitetin e 
kësaj sindikate, Ministrja Nagavci iu kthye takimeve dhe dialogut 
me SBASHK. Ajo priti në kabinetin e saj bashkë me dy zv/ministrat 
kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe nënkryetaren Vjollca 
Shala. Takimi u përcoll në momente edhe me diskutime më të zjarrta 
dhe nuk ishte i lehtë. Kishte mjaft çështje që janë ngritur në këtë 
takim dhe përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë mbrojtur me argumente 
qëndrimet dhe kanë përcjellë kërkesat dhe zërin e anëtarësisë duke 
kritikuar MASHTI-n për vendime të ngutshme dhe për disa deklarata, 
që kishin nxituar arsyeshëm reagimin e anëtarësisë. 

Disa nga temat e hapura është vendosur të debatoheshin në takimin 
me DKA-të me qëllim që bashkërisht të merren vendime edhe lidhur 
me përfundimin e vitit mësimor për të cilën gjë MASHTI kishte 

Në vazhdën e takimeve të rregullta në mes të SBASHK-ut dhe 
MASHTI-t është zhvilluar takimi i radhës. Kësaj radhe kryetari 
Rrahman Jasharaj dhe zyrtari ligjor Blendor Shatri kanë përfaqësuar 
SBASHK-un në takim me Ministren Arbërie Nagavci dhe anëtarët e 
Kabinetit të saj. 
Takimi ka nisur me bashkëbisedën lidhur me vaksinimin të punëtorëve 
arsimor dhe pasi që atëherë ishte shqetësuese informata se ishin 
vaksinuar numër i vogël i tyre,të dy palët u pajtuan që të dalin me apele 
drejtuar të punësuarve në arsim që të vaksinohen në mënyrë që të jenë 
të mbrojtur e të përgatitur për të nisur mbarë vitin e ri shkollor. Të dy 
palët ishin të bindur se apeli i tyre do të gjej mbështetje të punëtorët e 
arsimit dhe ashtu edhe ndodhi. 

Vazhdojnë takimet MASHTI – SBASHK

Një takim jo i lehtë në MASHTI
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ETUCE lartëson kujtimin për kolegët që nuk janë më mes nesh 
Për t’i dhënë hapësirë 
diskutimeve dhe vlerësimeve 
të situatës konkrete nëpër 
shtete e pjesë të Evropës 
veç e veç ETUCE organizoi 
takime të ndara me shtete të 
ndryshme bazuar në përkatësinë 
gjeografike të tyre. Një aktivitet 
i tillë në formë të tryezës së 
rrumbullakët është organizuar 
edhe me përfaqësues të 
sindikatave nga të gjitha shtetet 
e Evropës Lindore dhe asaj 
Qendrore.

Në fillim të këtij aktiviteti 
pjesëmarrësit kanë lartësuar 
kujtimin me një minutë heshtje 
për të gjithë veprimtarët e arsimit 
që Covid19 i ndau nga ne. Ky 
nderim nga pjesëmarrësit është 
bërë edhe për kryetarin e ndjerë 
të SBASHK-ut Ali Shabanaj dhe 
veprimtarët Bislim Behrami e 
Besnik Krasniqi, të cilët vdekja 
i ndau nga ne, por i përjetshëm 
mbetet kujtimi për ta.
Pasi kishte filluar punimet 
kjo ngjarje e organizuar nga 
Komiteti i Sindikatave të Arsimit 

të Evropës, i cili që nga koha kur sistemi arsimor po funksiononte në 
kushte tepër të vështirësuara nga Covid 19 ka shpeshtuar takimet nga 
larg me sindikatat anëtare me qëllim që të informojë e të mbështes të 11 
milionë anëtarët e saj në përpjekjet për arritje sa më të mëdha dhe për 
përballje të suksesshme me sfidat e shumta që u krijuan nga pandemia, 
që rëndoi shumë situatën në arsim, por edhe në gjithë sektorët tjerë.
Në kuadër të këtij angazhimi e për t'i dhënë hapësirë meritore 

diskutimeve, prezantimit të informacioneve, këmbimit të përvojave, 
përgatitjes së Rezolutave dhe aktiviteteve të përbashkëta, ETUCE 
organizon tryeza të rrumbullakëta me numër të caktuar sindikatash 
bazuar në shtrirjen e tyre gjeografike. Ngjarja dyditore mundësoi 
debatin dhe arriti të përmbledh çështjet me të cilat përballen mësuesit 
dhe personeli tjetër arsimor, si dhe përfaqësuesit e tyre në Evropën 
Qendrore dhe Lindore në këto kohë të vështira të krizës globale. 
Sindikatat pjesëmarrëse në këtë tryezë të rrumbullakët e arsimit kanë 
hedhur themelet për punën e ardhshme të Rrjetit të Evropës Qendrore 
dhe Lindore ETUCE.
Pjesë e kësaj tryeze të rrumbullakët ishte edhe SBASHK-u që është 
përfaqësuar nga Vjollca Shala, Vlora Rexhepi Berisha dhe Nora Ajeti. 

që para finalizimit të tij të 
zhvillohet, se paku një takim, 
në të cilin duhet të ftohet edhe 
përfaqësuesi i SBASHK dhe të 
përfillën idetë dhe propozimet 
e prezantuara nga kjo sindikatë 
duke kujtuar se ky udhëzim dhe 
vetë kalendari shkollor nuk bën 
të pësojnë ndryshime eventuale 
përmes ndonjë vendimi e aq më 

pak pa marrëveshje e pajtueshmëri nga SBASHK-u.
Lidhur me deklarimin e MASHTI-t për organizimin e mësimit plotësues 
edhe në vitin e ri shkollor pas një debati përmbajtjesor janë qartësuar 
të gjithë çështjet dhe se ky aktivitet mësimor u mbetet në kompetencë 
mësimdhënësve e shkollave dhe do të organizohet sipas vlerësimeve e 
nevojave që paraqitën pas periudhave mësimore.
Janë debatuar edhe çështje të tjera dhe është mendim i të dy palëve 
se takimet do të vazhdojnë me qëllim që çështjet e ngritura nga të 
punësuarit në arsim të gjejnë zgjidhje meritore përmes dialogut dhe 
angazhimit të përbashkët.
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Sindikatat e Ballkanit alarmojnë ETUCE-n për vështirësitë e 
shumta

kanë shprehur gatishmërinë për 
fillimin e vitit të ri shkollor në 
institucione arsimore, mirëpo 
do të pajtohen me vendimet e 
institucioneve lidhur me vitin e 
ri shkollor. 

Pas kësaj pjesëmarrësit kanë 
bërë vlerësimin e rrjedhës së 
zgjedhjeve të brendshme në 
SBASHK dhe është thënë se 
nëpër shkolla e institucione tjera 
arsimore janë në përfundim 
zgjedhjet dhe ato kanë pasur 
rrjedhë të mbarë dhe tani do 
të vazhdohet me zgjedhjet në 
nivel komunat për të vazhduar 
pastaj me Universitetet dhe 
me Kuvendet e tri niveleve 
arsimore duke krijuar kështu 
kushtet staturare për mbajtjen e 
Kongresit të SBASHK-ut, që do 
të mbahet në fund të shkurtit të 
vitit të ardhshëm. 

për gjendjen në arsimin e shteteve 
të tyre në kushte pandemie 
kanë kritikuar institucionet 
duke dhënë vlerësimin se 
Qeveritë sikur nuk janë duke 
e kuptuar gjithë seriozitetin e 
situatës tepër të vështirësuar e 
të rënduar në sistemin arsimor 
e që është krijuar nga pandemia. 
Krye-sindikalistët nga shtete 
të Ballkanit kanë kritikuar 
institucionet edhe sa i takon 
mungesës së dialogut social 
duke vlerësuar se dialogu sikur 
ka rënë në një lloj përgjumje.
Përfaqësuesit e SBASHK-ut 
kanë lavdëruar gjithë punëtorët 

Në sallën e takimeve të Qendrës 
së studentëve është mbajtur 
takimi konsultativ i radhës 
me kryesinë, stafin qendror 
dhe me kryetarët e sindikatës 
nga komunat e Kosovës dhe 
të Universiteteve me qëllim të 

vlerësimit të përgatitjeve për fillimin e vitit të ri shkollor, për të parë 
rrjedhën e vaksinimit të punëtorëve arsimor dhe për të caktuar detyrat 
konkrete. 
Duke bashkëbiseduar e raportuar lidhur çështjen e vaksinimit kryetarët 
e niveli komunal janë shprehur se apeli i SBASHK-ut ka gjetur 
mbështetje te punëtorët e arsimit dhe se është shtuar vazhdimisht numri 
i të vaksinuarve për ta kaluar shifrën prej më shumë se 80% dhe se ky 
proces është duke vazhduar për t’u përmbyllur në ditët në vijim. Duke 
diskutuar për këtë çështje madje disa nga kryetarët e nivelit komunal 
kanë theksuar se në komunat e 
tyre edhe mungojnë terminet 
e lira dhe prandaj iu drejtua 
apel Ministrisë së Shëndetësisë 
që të shtojë kapacitetet për të 
mundësuar vaksinimin. 
Pas kësaj pjesëmarrësit në këtë takim kanë debatuar lidhur me përgatitjet 
momentale të institucione arsimore për fillimin e vitit të ri shkollor. Ata 
janë deklaruar se pjesa më e madhe e shkollave kanë bërë përgatitje 
brenda mundësive, por kanë shtuar se varianti Delta, që po prek edhe 
moshat e reja, krijon rrethana të reja dhe se ky vit shkollor do të jetë 
me plot sfida e vështirësi, por koleget e kolegët tanë kudo në Kosovë 

Gjatë gjithë këtij viti stafi 
udhëheqës i Komitetit të 
Sindikatave të Arsimit 
të Evropës në krye 
me presidentin Larry 
Flanagan dhe drejtoren 
e përgjithshme Suzan 
Flocken kanë bërë gjithë 
angazhimet me qëllim 
që të ketë komunikim 

të vazhdueshëm me sindikatat anëtare në mënyrë që të dihet situata 
aktuale dhe të bashkëbisedohet se çfarë duhet bërë tutje. Ata në kuadër 
të këtij përkushtimi kanë organizuar një takim pune nga larg edhe me 
përfaqësues të lartë të sindikatave të arsimit nga shtetet e Ballkanit. 
SBASHK-un në këtë takim e kanë përfaqësuar kryetari i SBASHK-ut 
Rrahman Jasharaj dhe nënkryetarja Vjollca Shala.
Përfaqësuesit e sindikatave të arsimit nga këto shtete teksa po tregonin 

Vlerësim i përbashkët se ky vit do të jetë me plot sfida e 
vështirësi
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SBASHK-u solidarizohet me Sindikatën e Policisë së Kosovës

SBASHK vazhdon komunikimin me EI-në dhe ETUCE-n

e arsimit në Kosovë për punën 
e përkushtimin në përballje me 
sfidat e shumta duke kontribuar 
në rrjedhën sa më të mbarë 
të procesit mësimor edhe 
përkundër kushteve tepër të 
vështirësuar nga pandemia. Ata 
kanë treguar edhe për shumë 
arritje në realizim të kërkesave 
të anëtarësisë, pjesëmarrja në 
të gjitha takimet dhe grupet 
punuese në përgatitje të 
dokumenteve e strategjive të 
arsimit në kushte pandemie dhe 
për angazhimet maksimale në 
trajnimin e 6000 punëtorëve 
arsimor me qëllim të ngritjes së 
vazhdueshme të cilësisë. 

SBASHK-u ka bashkëpunim 
të shkëlqyer me Sindikatën 
e Policisë së Kosovës dhe 

Presidenti i Komitetit të Sindikatave të Arsimit të Evropës Larry 
Flanagan ka përgëzuar SBASHK-un për këto dhe shumë angazhime 
e arritje edhe në këto kohë e kushte për të shprehur gatishmërinë për 
përkrahje të ETUCE-së për të gjitha sindikatat anëtare. Presidenti 
Flanagan është shprehur se shqetësimet dhe çështjet e ngritura nga 
përfaqësuesit e sindikatave të arsimit nga shtetet e Ballkanit dhe 
shteteve të tjera në takimet e radhës do të adresohen në të gjitha adresat 
e institucioneve gjegjëse. 

gjithmonë u është gëzuar arritjeve dhe është ndjerë krenar me veprimet 
heroike të shumë pjesëtarëve të policisë sonë. Në kuadër të këtij 
bashkëpunimi SBASHK-u u solidarizua me Sindikatën e Policisë duke 
dënuar ashpër sulmin e fundit ndaj pjesëtarëve të policisë sonë në veri 
të vendit.
SBASHK thekson se Policia e Kosovës gëzon respektin meritor të 
mijëra punëtorëve të arsimit, të cilët flasin me krenari për djemtë e 
vashat, që dikur ishin nxënësit tonë e tani qëndrojnë krenar në krye të 
detyrave duke ruajtur buzëqeshjen e fëmijëve dhe jetën tonë përmes 
angazhimeve e sakrificave sublime në përballje me ata që nuk e duan 
dritën, po janë shërbëtorë të errësirës. 
Këtë solidarizim e ka vlerësuar lartë kryetarja e sindikatës së policisë 
Valbona Kamberi duke falënderuar e duke shprehur respekt meritor për 
SBASHK-un. 

Internacionalja e Arsimit (EI) bashkë me Komitetin e Sindikatave të 
Arsimit të Evropës (ETUCE) edhe gjatë gjithë këtij viti kanë organizuar 
takime e aktivitete të shumta përmes platformave gjegjëse me gjithë 
sindikatat anëtare duke shprehur mbështetjen e duke u dhënë kurajë 
e këshilla për angazhime të vazhdueshme në misionin e shenjtë të 
edukimit të brezave. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e 
organizuara nga ta e po ashtu me shkresa kanë mbajtur të informuar EI-
në dhe ETUCE-n lidhur me sfidat, angazhimet dhe arritjet e sindikatës 
sonë. Një informatë të tillë SBASHK-u i ka dërguar atyre edhe më 29 
shtator. Në këtë informatë thuhet: 

I nderuari sekretar i përgjithshëm i EI-së, z. Edvards
E nderuara drejtore e ETUCE-së për Evropë, znj. Flocken
“Duke shprehur edhe një herë falënderimin dhe respektin e sinqertë të 
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Kongresin zgjedhor më 2 
tetor 2021 dhe SBASHK ka 
kandiduar për kryetar të kësaj 
Konfederate kolegun tonë 
prof.dr. Atdhe Hykolli dhe 
për të kemi marrë mbështetje 
edhe nga Federatat tjera, si 
nga Federata e shërbyesve 
civil të Kosovës, Federata e 
Policisë së Kosovës, Federata 
e Energjetikës së Kosovës, 
Federata e Ndërtimtarisë dhe 
federatat tjera. Kështu që më 
datën 2 tetor jemi të sigurt se 
ky përfaqësues i SBASHK-
ut të zgjidhet kryetar i kësaj 
Konfederate, që është e vetmja 
si e tillë në Kosovë. Kjo është 
një përpjekje e SBASHK-ut që 
ndikimin që e kemi në rrjedhat 
sindikale ta shtrijmë edhe në 
Federatat tjera dhe në vetë 
Konfederatën. 
Ky është një përshkrim i 
shkurtër i gjendjes aktuale 
dhe i disa prej angazhimeve 
tona sa për informimin tuaj 
dhe shfrytëzojmë rastin të 
falënderojmë EI-në e në 
veçanti Juve i nderuari sekretar 
i përgjithshëm dhe ETUCE-n 
e në veçanti Juve e nderuara 
drejtore për mbështetjen që 
vazhdimisht i keni dhënë 
SBASHK-ut. Edhe në këtë rast 
shprehim dëshirën që sekretari 
i përgjithshëm i EI z.Edvards 
bashkë me kryetarin e ETUCE 
z.Flanagan dhe drejtoresha 
znj.Flocken të marrin pjesë 
në Kongresin e SBASHK-ut, 
i cili planifikohet të mbahet 
në fillim të muajit prill 2022, 
varësisht nga datat që do të 
koordinoheshim me ju e me 
dëshirën e vetme që edhe ju 
të jeni pjesëmarrës shumë 
të nderuar në këtë ngjarje të 
veçantë për sindikatën tonë”, 
ka informuar SBASHK EI-në 
dhe ETUCE-n.

të gjithë anëtarësisë së SBASHK-ut për angazhimet tuaja në shërbim 
të sindikalizmit dhe arsimit kudo në Evropë e botë dhe për përkrahjen 
e vazhdueshme për SBASHK-un, e shohim të arsyeshme që t’ju 
mbajmë të informuar për situatën aktuale në arsimim në shtetin tonë 
dhe për disa nga aktivitetet kryesore sindikale të SBASHK-ut në 
shërbim të arsimit dhe të anëtarësisë sonë. 
Të nderuar, këtë vit, përveç pesë trajnimeve të licencuara, e që i kemi 
ri-licencuar, kemi arritur të licencojmë edhe tri trajnime të tjera, të 
cilat u shërbejnë mësimdhënësve për marrjen e njohurive të reja 
në shërbim të ngritjes së cilësisë në arsim dhe për t’u pajisur me 
certifikata, që u kërkohen për licencat e punës dhe në të ardhmen 
edhe për gradime.
Ju informojmë se viti i ri shkollor është dashur të nis më 1 shtator, por 
në Kosovë kishim një situatë tepër të rënduar, veçmas nga varianti 
Delta dhe prandaj Institucionet në bashkëpunim me SBASHK-un 
kishin vendosur të bënin dy shtyrje të vitit shkollor. Është lajm i gëzuar 
për të gjithë ne se viti shkollor filloi më 27 shtator, falë angazhimit 
e përkushtimit të punëtorëve arsimor dhe të tjerëve dhe falë faktit se 
kemi përmirësim të dukshëm të gjendjes nga pandemia dhe rënie të 
madhe të numrit të të infektuarve. Mësimi filloi në të gjitha shkollat e 
Kosovës me 20 nxënës në paralele, kurse në paralelet me më shumë 
nxënës ato janë ndarë në dy grupe me orë më të shkurtra, gjegjësisht me 
orët 30 minuta e ka raste edhe kur punohet me versionin e kombinuar 
20 nxënës në klasë dhe të tjerët në mësim nga larg. 
Vlen të theksojmë se me angazhimin dhe presionin e SBASHK-ut 
institucionet i kishin vënë në prioritet punëtorët arsimor për vaksinim, 
por në fillim ndodhi të ketë edhe hezitim, por SBASHK-u doli me 
apel publik për vaksinim duke dhënë shembull të mirë faktin se stafi 
qendror i SBASHK-ut ishte nga të parët që janë vaksinuar. Punëtorët 
arsimor e kanë dëgjuar apelin tonë dhe tani kemi rreth 95 % të 
punëtorëve arsimor të vaksinuar. 
Ne si SBASHK tërë aktivitetin e deri tashëm e kemi orientuar për 
fillim të mbarë të vitit shkollor e njëkohësisht kemi mbajtur trajnime 
me qindra mësimdhënës në shërbim të ngritjes së performancës së 
tyre. 
Ju informojmë se në disa nga komunat është filluar me impelemtimin e 
pjesëve të Kontratës Kolektive, siç është rasti me lirimin e kryetarëve 
të nivelit komunal që të punojnë me gjysmë norme në arsim, e gjysmë 
norme të angazhohen në aktivitete sindikale e duke u paguar me pagë 
të plotë, kurse kryetarët e shoqatave lirohen për dy orë mësimore 
në shërbim të aktivitetit sindikal dhe marrin pagë të plotë. Jemi në 
angazhime të vazhdueshme që këtë ta realizojmë edhe në komunat 
tjera. 
Po ashtu ju informojmë se përfaqësuesit e SBASHK-ut janë aktiv dhe 
po japin kontribut në të gjitha komisionet e ngritura nga MASHTI, 
qoftë në strategjitë për arsimin, qoftë në task forcën e arsimit për 
menaxhimin e pandemisë e ky angazhim vërehet edhe në nivelin 
lokal.
Një çështje tjetër për të cilën ndjejmë nevojë t’ju informojmë, e besojmë 
se është lajm i gëzuar për ju, është se Konfederata e Sindikatave të 
Kosovës (Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës) e mbanë 
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SBASHK-u duke përcjellë 
zërin dhe vullnetin e anëtarësisë 
kishte shprehur gatishmërinë 
që viti shkollor të fillonte më 1 
shator, e pastaj edhe më 13 të 
këtij muaji, por kishte deklaruar 
po ashtu se respekton vendimin 
përfundimtar të institucioneve 
gjegjëse të shëndetësisë, që do 
ta marrin bazuar në gjendjen 
aktuale me pandeminë. Më në 
fund u vendos që viti shkollor 
të niste më 27 shtator dhe 
kjo i gëzoj të gjithë punëtorët 
arsimor. Me qëllim që të kishim 
informacione nga dora e parë 
lidhur me rrjedhën e procesit 
mësimor në ditën e parë të 
fillimit të tij SBASHK ka 
mbajtur në orët e mbrëmjes së 
27 shtatorit një takim nga larg 
me kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve. 

Në fillim të këtij takimi kryetari 
i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj 
ka përgëzuar pjesëmarrësit 

Kryetarët e nivelit komunal 
sindikal gjatë komunikimit të 
përditshëm me stafin qendror, 
por edhe në takimet nga larg 
dhe në takimet e radhës me 
prezencë fizike duke parë 
se gjendja me pandeminë 
ka shënuar një stabilitet të 
konsideruar janë angazhuar 
që i tërë procesi mësimor të 
kthehet në normalitet dhe kanë 
autorizuar kryetarin Jasharaj 
dhe stafin që këtë ide ta shtrojnë 
edhe në takimin e radhës më 
Ministren Nagavci. 

dhe gjithë kolegët kudo janë për fillimin e këtij viti shkollor e pastaj 
ka informuar ata për disa prej aktiviteteve sindikale. Ai ka treguar 
se SBASHK në çdo takim me institucionet dhe në paraqitjet publike 
përmes medieve ka insistuar që të bëhet një zgjidhje e pranueshme 
për punëtorët arsimor me sëmundje të rënda dhe në kuadër të këtij 
angazhimi SBASHK i është drejtuar edhe Kryeministrit Kurti me 
kërkesën që Qeveria e Kosovës ta vë në rend dite këtë çështje dhe të 
sjell vendim që punëtorët arsimor me sëmundje të rënda të lirohen nga 
obligimi për të shkuar në punë, të mbesin në listat e pagave dhe në vend 

të tyre të angazhohen kuadro të reja. 
Pas kësaj koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri 
ka dhënë detaje lidhur me rrjedhën e trajnimeve duke theksuar se 
vazhdon të jetë interesim i madh i mësimdhënësve për pjesëmarrje në 
këtë aktivitet dhe se janë duke u bërë angazhime, që me t’u krijuar 
kushtet, trajnimet të mbahen në ambiente të institucioneve arsimore. 
Në vazhdim të takimit pjesëmarrësit kanë dhënë vlerësime lidhur me 
fillimin e vitit të ri shkollor në komunat e tyre duke u shprehur se ishte 
një fillim i suksesshëm dhe se punëtorët arsimor do të angazhohen me 
përkushtim për rrjedhën e mbarë të vitit të ri shkollor. 

Bashkëbisedë me veprimtarët sindikalë për fillimin e këtij viti 
shkollor

Nga Ministrja Nagavci u kërkua normalizimi i procesit mësimor
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Kërkesë Ministres për angazhim në shërbim të dialogut

Takime të SBASHK-ut edhe me shefat e Grupeve Parlamentare

shqyrtohet me qëllim që në kohën 
më të shkurtër të mundshme të 
merret vendimi për normalizimin 
e plotë të procesit mësimor 
me zotimin që të gjitha palët 
të vazhdojnë me angazhimin, 
kujdesin dhe përkushtimin për 
ruajtjen e gjendjes së qetë e 
të favorshme në institucionet 
arsimore. Do theksuar se kështu 
edhe ndodhi ngase institucionet 
vendosen për kthimin e 
normalitetit të plotë në procesin 
mësimor në tërë Kosovën. 

veprime sindikale.
Ministrja Nagavci është 
shprehur se do të bëj gjithë 
angazhimet për të ndihmuar 
që të ketë takime të SBASHK-
ut dhe përfaqësuesve të 
institucioneve në mënyrë që 
me dialog të gjendet zgjidhje e 
pranueshme për këtë çështje të 
ngritur. 

nga kryetari Rrahman Jasharaj 
dhe koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri. 

Përfaqësuesit e SBASHK-ut 
e kanë informuar znj. Kusari 
Lila dhe kryetarin e Komisionit 
Parlamentar për Arsim z.Ardian 
Gola lidhur me situatën në 
arsim duke u ndalur të kritika 
për mungesën e gatishmërisë 
së institucioneve për dialog 
lidhur me Ligjin e pagave 
e duke kërkuar nga ta që të 
kontribuojnë që të niset me 
dialogun dhe që Qeveria bashkë 
me sindikatat të gjejnë zgjidhje 

Një kërkesë të tillë kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe 
koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri i kanë prezantuar 
Ministres së MASHTI-t duke përmendur faktin se situata me pandeminë 
është përmirësuar dukshëm dhe se janë krijuar kushtet që arsimit në Kosovë 
t’i kthehet në tërësi normaliteti duke nënkuptuar që paralelet e ndara në 
grupe të bashkohen prapë dhe orët mësimore të jenë në kohëzgjatjen e 
duhur. Këtë vlerësim të anëtarësisë përfaqësuesit e SBASHK-ut e kanë 
përforcuar me faktin se edhe Shqipëria, Maqedonia e Veriut e shtete të 
tjera e kanë normalizuar në tërësi procesin mësimor.
Ministrja e MASHTI-t Arbërie Nagavci në takimin me ta ka përgëzuar 
SBASHK-un për bashkëpunimin korrekt dhe për angazhimet në shërbim 
të arsimit duke u shprehur se përkrah kërkesën për normalizim të plotë 
të arsimit dhe se për këtë do të bashkëbisedojë edhe me Ministrinë e 
Shëndetësisë dhe institucionet të tjera me shpresën se ky propozim do të 

Kanë vazhduar angazhimet e udhëheqësve të SBASHK që duke 
prezantuar zërin e anëtarësisë në përpjekjet që çështjet e ngritura të 
kenë zgjedhje me dialog mes SBASHK-ut e institucioneve, dialog ky, i 
cili me fajin e Qeverisë ka munguar. Më kuadër të këtyre angazhimeve 
kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri janë takuar me Ministren e MASHTI-t, 
Arbërie Nagavci duke e informuar atë me situatën aktuale në arsim dhe 
me kërkesën legjitime të anëtarësisë lidhur me Ligjin e pagave duke 
ritheksuar se presin takime dhe dialog me Ministrin Hekuran Murati 
dhe me Kryeministrin Kurti. Ata kanë kërkuar që Ministrja Nagavci të 
angazhohet për të nisur dialogu mes SBASHK-ut dhe Qeverisë lidhur 
me këtë çështje me rëndësi ngase janë shtuar kërkesat e anëtarësisë për 

Duke vazhduar angazhimet që çështjet e ngritura të gjejnë zgjedhje për 
dialogun e për të pasur mbështetje në këtë angazhim edhe nga deputetët 
e subjekteve politike, SBASHK u ka dërguar ftesa për takime shefave 
të Grupeve Parlamentare të Lëvizjes Vetëvendosje, të PDK-së, LDK-së 
dhe AAK-së. 
Ky aktivitet ka filluar të realizohet dhe pas pjesëmarrjes në një tryezë 
me sindikatat organizuar nga shefi i Grupit Parlamentar të AAK-së, 
z.Besnik Tahiri. Në këtë takim ishte i pranishëm edhe kryetari i këtij 
subjekti politik Ramush Haradinaj, i cili është shprehur se duhet të 
ketë vazhdimisht dialog me sindikatat sepse ato janë përfaqësuese 
legjitime të të punësuarve në sektorët gjegjës. Pas kësaj shefi i grupit 
parlamentar të AAK-së, Besnik Tahiri ka treguar për angazhimet e 
këtij subjekti duke u ndalur veçmas të Ligji i pagave. Ymer Ymeri, në 
cilësinë e përfaqësuesit të BSPK-së , e pastaj edhe kryetarët e federatave 
pjesëmarrëse në këtë takim kanë treguar për tensionet e arsyeshme mes 
anëtarësisë pasi që po mungon vullneti i Qeverisë dhe institucioneve 
për takime dhe dialog me sindikatat për Ligjin e pagave, por edhe për 
çështje të tjera të ngritura nga anëtarësia. 
Kërkesës së SBASHK i është përgjigjur shefja e Grupit Parlamentar të 
Lëvizjes Vetëvendosje, znj. Mimoza Kusari Lila. Takimi është zhvilluar 
në ambientet e Parlamentit të Kosovës dhe SBASHK-u është përfaqësuar 
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Sindikatat evropiane të arsimit e shëndetësisë kritika ndaj 
Kryeministrit Kurti

lidhur me Ligjin e pagave. 
Ata kanë kërkuar nga shefja e 
Grupit Parlamentar të Lëvizjes 
Vetëvendosje, znj. Mimoza 
Kusari Lila që të angazhohet 
bashkë me gjithë deputetët e 
këtij subjekti politik që në Ligjin 
për buxhet të planifikohen mjete 
që mundësojnë implementimin 
e ligjit të pagave. 
Shefja e Grupit Parlamentar 
të Lëvizjes Vetëvendosje, znj. 
Kusari Lila ishte deklaruar se 
do të bëj gjithë angazhimet 
me qëllim që të ketë dialog 
dhe informim të ndërsjellë 
me SBASHK-un lidhur me 
angazhimet për Ligjin e pagave 
, por edhe për çështje të tjera 
që kanë të bëjnë me kërkesat 
e anëtarësisë. Edhe kryetari i 
Komisionit Parlamentar për 
Arsim z.Gola është shprehur 
se ka gatishmëri të takohet me 
përfaqësues të SBASHK-ut me 
qëllim që të bashkëbisedojnë 

e angazhohen bashkërisht në shërbim të arsimit dhe ngritjes së 
vazhdueshme të cilësisë. SBASHK do të vazhdojë takimet edhe me 
shefat e Grupeve tjera Parlamentare duke kërkuar nga ata që në takimet 
e Parlamentit të angazhohen që në Ligjin për buxhet të jenë saktësuar 
mjetet buxhetore për Ligjin e pagave. 

Përfaqësuesit e SBASHK-ut duke realizuar agjendën e takimeve me 
shefat e Grupeve parlamentare në ambientet e Kuvendit të Kosovës kanë 
pasur takim edhe me shefin e Grupit Parlamentar të PDK-së Abelard 
Tahiri, të cilit po ashtu i kanë prezantuar gjithë shqetësimet e krijuara 
të anëtarësia dhe kanë kërkuar angazhimin e deputetëve nga ky subjekt 
politik që në Ligjin për buxhetin të parashihen mjete të nevojshme që 
do ta mundësonin realizimin e Ligjit të pagave. 

Pas deklaratës së Kryeministrit 
Kurti në një konferencë për 
medie më 5 dhjetor lidhur 
me vullnetin e dëshirën e 
tij për përzierje në çështjet 
organizative të sindikatave, 
SBASHK-u ka informuar lidhur 
me këtë Komitetin e Unionit 
të Sindikatave të Arsimit 
të Evropës dhe sekretarin e 
përgjithshëm të Internacionales 
Botërore të Arsimit.
Komiteti i Sindikatave 
të Arsimit të Evropës në 
bashkëveprim me Komitetin 
Evropian të Sindikatave të 
Shërbimit Publik (EPSU) e 
kanë marrë me shqetësim këtë 
deklaratë dhe këtë tendencë 
dhe ia kanë dërguar letër 
Kryeministrit Kurti me kritika 
të ashpra për të. Po ashtu edhe 

sekretari i përgjithshëm i Internacionales së Arsimit (EI) z. Edvards ka 
shprehur shqetësimet për këtë realitet dhe duke mbështetur fuqishëm 
SBASHK-un ka deklaruar se ka nisur gjithë aktivitetin për t’i shprehur 
mbështetje të fuqishme SBASHK-ut në emër të 31 milionë anëtarëve 
sa ka EI.
Të nderuara medie ne po u dërgojmë nga zyra për informim letrën me 
përkthim të lirë, por edhe versionin në gjuhën angleze të nënshkruar 
nga drejtorja e përgjithshme e ETUCE, znj. Suzan Flocken, kryetari 
i ETUCE Lary Flanagan dhe sekretari gjeneral i EPSU Jan Vilem 
Goudriaan. Po e publikojmë përmbajtjen e letrës përkthyer nga ne në 
shqip, por edhe kopjen e origjinalit në gjuhën angleze. 
Me këtë letër Komiteti Sindikal Evropian për Arsimin (ETUCE), që 
përfaqëson 127sindikatat e arsimit, d.m.th., më shumë se 11 milionë 
anëtarë në të gjithë Evropën, së bashku me Unioni Evropian të Shërbimit 
Publik (EPSU) që përfaqëson 260 sindikata në shëndetësi dhe kujdes 
social, publik administratat, shërbimet komunale dhe komunale dhe 
miliona punonjës të shërbimeve publike shprehen të saj mbështetje 
të fuqishme dhe solidaritet me organizatën e tyre anëtare, Sindikata e 
Arsimit, Shkencës dhe Kultura e Kosovës (SBASHK) dhe Federata e 
Sindikatave të Shëndetësisë së Kosovës (FSSHK) dhe ndajnë indinjatën 
e tyre për ndërhyrjen arbitrare të përfaqësuesve të qeverisë kosovare në 
çështjet e sindikatës. Ne e gjykojmë krejtësisht të papranueshme që në 
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konferencën për shtyp të datës 5 dhjetor 2021 keni kërkuar zëvendësimi 
i drejtuesve të sindikatave në sektorin e shëndetësisë. Deklarata të tilla 
së bashku me të kundërtën tendenca e ndërhyrjes në proceset zgjedhore 
sindikale, përfshirë edhe atë të arsimit, është një shkelje absolute dhe 
shkelje e rëndë e ligjeve evropiane dhe ndërkombëtare. Theksojmë se 
aktivitetet sindikale dhe procesi i vendimmarrjes duhet të jenë të lira 
ndërhyrjet nga organet shtetërore apo nga ndonjë palë tjetër duhet të 
jenë në përputhje me rregullat e tyre të brendshme dhe procedurat .
ETUCE dhe EPSU kujtojnë, se si nënshkruese të Marrëveshjes së 
Stabilizim-Asociimit ndërmjet BE-ja dhe Kosova, dhe në dritën e 
statusit të vendit kandidat potencial të Kosovës në BE, është themelore 
që qeveria kosovare demonstron në praktikë edhe përkushtimin dhe 
promovimin e aspiratave demokratike që hedhin themelet e BE-së. 
Aderimi në BE-ja dhe vlerat, parimet dhe standardet e saj thelbësore 
duhet të pasqyrohen, si përmes ligjeve ashtu edhe atyre cilësimeve 
simbolike. Përveç kësaj, siç përcaktohet në nenin 106 të Marrëveshjes 
së Stabilizim Asociimit (MSA) me Kosova, bashkëpunimi i palëve 
nënshkruese do të synojë, ndër të tjera, të promovojë dialogun social.
Praktikat e dëmshme të ndërhyrjes në çështjet e sindikatave dhe pezullimi 
i dukshëm i procesit te dialogut social janë krejtësisht në kundërshtim 
me agjendën Sociale të BE-së në vazhdim dhe në veçanti me parimin 8 
të Shtyllës Evropiane të të Drejtave Sociale që ndjek mbështetjen për të 
rritur kapacitetin e partnerëve social për të promovuar dialogun social.

Duke denoncuar me forcë 
çdo përpjekje të qeverive për 
të ndërhyrë në sindikatat e 
brendshme. funksionimin dhe 
mungesën e dialogut social, 
do të informojmë Komisionin 
Evropian dhe komisionin 
përkatës te Parlamentit 
Evropian rreth shqetësimeve 
tona dhe tendencës negative 
të ndërhyrja në çështjet e 
organizatave sindikale. Besojmë 
se përfaqësuesit e qeverisë 
kosovare do t'i përmbahen 
qeverisjes demokratike dhe 
të konsolidojë demokracinë, 
pavarësinë e organizatave 
sindikale, shtetin e së drejtës si 
dhe demonstrojnë një respekt 
absolut ndaj partnerëve socialë 
si partnerë të barabartë jo vetëm 
në letër por në praktikë.
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Takimi me shefen e Grupit 
parlamentar të Lëvizjes 
Vetëvendosje, Mimoza Kusari-
Lila besojmë se kishte dhënë 
kontribut që të niset me 
dialogun me Qeverinë ngase nga 
Kabineti i Ministrit Sfeçla erdhi 
ftesa për një takim në ambientet 
e Ministrisë së Punëve të 
Brendshme dhe Administratës 
Publike. 
Pjesë e këtij takimi ka qenë 
edhe Ministrja Nagavci dhe 
anëtarë të kabinetit të Ministrit 
Sfeçla. SBASHK-u në këtë 
takim është përfaqësuar nga 
kryetari Rrahman Jasharaj dhe 
koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut 
janë deklaruar në fillim të këtij 
takimi se kanë bërë shumë 
përpjekje për të nisur takimet 
e sindikatës me përfaqësues të 
institucioneve me qëllim që të 
marrin informacione nga dora 
e parë lidhur me fatin e Ligjit 
të pagave dhe se i gëzohen 
këtij takimi me Ministrin 
Sfeçla, Ministria e të cilit edhe 
është sponzorizuese e Ligjit 
të pagave. Ata kanë përcjell 
gjithë shqetësimet e anëtarësisë 
duke kujtuar se në mungesë të 
dialogut për një kohe të gjatë 
kërkesat ishin që të fillohet me 
veprime sindikale. Ata kanë 
shtuar se me arsye kanë pritur 

SBASHK-u ka organizuar 
një takim të jashtëzakonshëm 
nga larg me kryetarët e nivelit 
sindikal komunal dhe të 
Universiteteve për të debatuar 
për situatën aktuale dhe për të 
marrë vendim për angazhimet 
dhe veprimet e radhës. 
Kryetari i SBASHK-ut ka 
raportuar për angazhimet e bëra 

që në kuadër të rrjedhës së aktivitetit përgatitjen e versionit të Ligjit 
pas heqjes së gabimeve që ka përmendur Kushtetuesja, do të bëhej 
angazhim i përbashkët në përmirësimin e koeficientit për mësuesit dhe 
për qartësimin e pozitave dhe koeficienteve për një pjesë të të punësuarve 
në administratën e Universiteteve. Përfaqësuesit e SBASHK-ut kanë 
kërkuar nga Ministri Sfeçla e Ministrja Nagavci që të angazhohen 
me gjithë mundësitë e tyre që në Ligjin e buxhetit të caktohen mjete 
buxhetore që do ta mundësonin implementimin e Ligjit të pagave. 

Ministri Sfeçla u ka deklaruar përfaqësuesve të SBASHK-ut se është 
duke u punuar në Ligjin e pagave dhe se është menduar se faza fillestare 
do të kryhej më herët, por është parë se duhet pasur kujdes të shtuar 
në mënyrë që të mos bëhen prapë lëshime, të cilat do të ndikonin që 
edhe pas votimit të Parlament, Kushtetuesja të gjente lëshime dhe ta 
kthente prapë ligjin, gjendje kjo që do të shtonte pakënaqësitë të palët. 
Ai është shprehur se me të përgatitur të versionit të parë, në kohën 
më të shkurtër të mundshme, para se të dërgohet Ligji në Qeveri, 
do të hapet debati dhe do të jenë të ftuara edhe sindikatat që të japin 
mendimet dhe kontributin e tyre. Ministrja Nagavci duke u kyçur në 
këtë bashkëbisedë ka theksuar se e ka parasysh çështjen e koeficientit 
për mësuesit, porse kishin mbetur keq edhe pedagogët, psikologët, 
sekretarët dhe bibliotekistët. 
Duke e vlerësuar si përmbajtjesor këtë takim SBASHK takimin 
konsultativ të radhës me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të 
Universiteteve për t’i informuar për rrjedhën e këtij takimi dhe për të 
vendosur çfarë tutje. 

në nivelin qendror që të niset me dialogun dhe që të dihet fati i Ligjit të 
pagave duke përmendur edhe takimin me Ministrin Sfeçla dhe Ministren 
Nagavci, por edhe duke treguar se në takimin e jashtëzakonshëm të 
BSPK-së me Federatat anëtare të kësaj Konfederate përfaqësuesit e 
Federatave janë pajtuar që autorizuan kryetari i BSPK-së që të kërkoj 
takim me Kryeministrin Kurti për të kërkuar që në bashkëpunim 
me sindikata të punohet urgjentisht në Ligjin pagave, në Ligjin për 
sigurimet shëndetësore dhe të këtë ndryshime në Ligjin për skemat 
pensionale të financuara nga shteti me qëllim që të hiqet kushtëzimi 
prej 15 vite përvojë pune para viteve të 90-ta dhe të gjendet një formë 

Takimi me Ministrin Sfeçla dhe Ministren Nagavci

Mbështeten vendimet nga takimi i BSPK-së me Federatat
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e prindërve iu gëzuan këtij lajmi 
dhe përgëzuan SBASHK-un 
që po angazhohet kaq shumë 
e vazhdimisht me qëllim që 
çështjet e ngritura të gjejnë 
zgjidhje të drejtë e meritore 
përmes dialogut. 
BSPK-ja bashkë federatat do 
ta përcjell nga afër angazhimet 
e Qeverisë lidhur me këto tri 
çështje dhe nëse vëren se ka 
ngecje dhe vonesa, atëherë do të 
shpall veprime sindikale, që do 
të vlejnë për të gjitha Federatat 
anëtare. 
Një moment i veçantë për 

Kryetari i ri ka nisur aktivitetet 
fillestare duke ftuar mbledhjen 
e Kryesisë Ekzekutive për të 
bërë konstatimin e këtij organi 
të rëndësishëm sindikal dhe 
për të bashkëbiseduar për 
detyrat konkrete, që do të 
jenë në shërbim të shtimit të 
angazhimeve e mobilizimit 
në shërbim të anëtarësisë së 
të gjitha Federatave përbërëse 
të Bashkimit të Sindikatave të 
Pavarura të Kosovës.
Ai në çdo takim ka kërkuar 
mbështetjen e anëtarëve të këtij 
organi ekzekutiv, por edhe të 
gjithë anëtarësisë nga Federatat 
përbërëse të BSPK-së me qëllim 
që të forcohet zëri sindikal në 
Kosovë dhe të bëhen përpjekje 
maksimale për realizimin e 
objektivave që janë bërë publike 
në Kongresin e BSPK-së. 

Në kuadër të aktiviteteve të 
BSPK-së është mbajtur edhe 
takimi i Këshillit Drejtues më 

e pranueshme lidhur me këtë çështje. 
Në këtë takim me kryetarët e nivelit sindikal komunal dhe të 
Universiteteve u vlerësua se është arritur të realizohet kërkesa e 
SBASHK-ut për nisje të dialogut me Qeverinë dhe kërkesa që të dihet 
lidhur me fatin e ligjit të pagave dhe me vendim unanim u përkrahen 
vendimet e BSPK-së për angazhim dhe për t’i dhënë kohë Qeverisë që 
ta punojë ashtu si duhet e pa defekte versionin e parë të Ligjit të pagave 
dhe pas kësaj në kohën më të shkurtër të mundshme, e se largu në fillim 
të marsit të nisin takimet me sindikatat dhe pas kësaj deri në fund të 
muajit mars të përgatitet versioni final të dërgohet në Qeveri për votim 
dhe të vazhdohet me proceduarat parlamentare. Duke e konsideruar se 
është krijuar nj situatë e re SBASHK-u ftoi në një takim konsultativ edhe 
përfaqësuesit e Këshillit të prindërve të kryeqytetit të Kosovës të cilët i 
informoi për takimin me Ministrin Sfeçla dhe për idenë se duhet dhënë 
edhe ca afat Qeverisë që ta punojë mirë e pa gabime versionin e Ligjit 
të pagave, por se ky afat nuk mund të shkojë në pa kufi. Përfaqësuesit 

sindikalizmin në Kosovë ishe 2 tetori i këtij viti, kur pas përgatitjeve 
të duhura, u mbajt në ambientet e e Fakultetit të edukimit Kongresi i 
Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës. Në pjesën ceremoniale 
këtë ngjarje të veçantë e kishin përshëndetur edhe kryeministri Albin 
Kurti dhe shumë mysafirë ndërkombëtarë e vendor, Delegatët kishin 
zgjedhur unanimisht për kryetar të ri të BSPK-së, prof. dr. Atdhe 
Hykollin. 

Disa nga aktivitetet e BSPK-së
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20 nëntor dhe votën e lirë e 
të fshehtë pjesëmarrësit kanë 
zgjedhur kryetarin e Këshillit 
dhe dy nënkryetarë të këtij 
organi, që është më i larti, mes 
dy Kongreseve. 

Nga takimet e Kryesisë 
ekzekutive do veçuar atë, që u 
thirr me kërkesën e SBASHK-
ut e në të cilën përfaqësuesit e 
të gjitha Federatave dëgjuan 
për angazhimet për dialog dhe 
për takimin SBASHK-ut me 
Ministrin Sfeçla lidhur me fatin 
e ligjit të pagave. 
Përfaqësuesit e të gjitha 
Federatave , që janë pjesë 
e BSPK-së janë pajtuar me 

Përveç në angazhimet për të 
prezantuar në mënyrë të denjë 
kërkesat e anëtarësisë kudo para 
opinionit dhe institucioneve, 
krahas këshillave juridike 
dhe mbrojtjes së të drejtave 
të anëtarësisë, krahas 
angazhimeve që zgjedhjet e 
brendshme në të gjitha nivelet 
të kenë rrjedhë të mbarë, 
krahas pjesëmarrjes aktive të 
aktiviteteve ndërkombëtare 
sindikale, SBASHK-u edhe në 
vitin 2021 ka shënuar arritje të 
larta në organizimin e trajnimeve 
të licencuara “Forcimi i 
kapaciteteve për udhëheqjen 
efektive të dialogut social", që 
ka 32 orë trajnim, "Udhëheqja 
dhe planifikimi strategjik në 
Arsimin Parauniversitar" 28 
orë, "Aplikimi i programeve 
kompjuterike në mësimdhënie" 
i ndarë në dy pjesë me 51 orë 
trajnim në pjesën e parë dhe 53 
orë në pjesën e dytë,"Edukimi 

propozimin e Ymer Ymeri, që prezantoi idenë e SBASHK-ut, që t’i 
jepet Qeverisë një afat i caktuar për Ligjin e pagave dhe pasi që ky 
Ligj, por edhe ai për sigurimet shëndetësore dhe për skemat pensionale 
të financuara nga shteti janë pjesë e shqetësimeve që kanë ngritur të 
gjitha Federatat, atëherë autorizohet kryetari Hykolli, që i ndihmuar e 
i mbështetur edhe nga përfaqësuesit e gjithë federatave të angazhohet 
që këto tri çështje të zgjidhen përmes dialogut me Qeverinë dhe nëse 
dialogu shkon në pakufi, apo nuk ndodh e nuk zhvillohet si duhet, 
atëherë bashkërisht të vendoset për hapat konkret dhe për veprimet 
sindikale. 

medial dhe roli i tij në zhvillimin shoqëror dhe demokratik" me 32 
orë, “Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të 
mesëm" me 32 orë, “Roli i aktiviteteve kreative në mësimdhënie dhe 
zbatimi i tyre në shkollat fillore” me 32 orë, “Edukimi dhe menaxhimi 
mjedisor në Arsimin Parauniversitar” 32 orë dhe Roli i mësimdhënësve 
për mbrojtjen e fëmijëve nga format e rrezikshme të punës me 24 orë 
trajnim.

Koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri bashkë me 
stafin qendror kanë bërë angazhime të jashtëzakonshme që të tetë këto 
trajnime të licencuara të organizohen në bazë të vullnetit të anëtarësisë 
e në koordinim me kryetarët e sindikales sonë në nivelin komunal. Një 
aktivitet me arritje të larta e që po vazhdon edhe në vitin 2021.

Aktivitete të shumta të SBASHK-ut në shërbim të anëtarësisë
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të mbarë.
Kryetari i Kuvendit të Sindikatës 
së Arsimit Parauniversitar për 
Malishevën, Skënder Gashi duke 
marrë pjesë në bashkëbisedë 
me pjesëmarrësit ka vlerësuar 
lart angazhimet dhe arritjet e 
stafit qendror të SBASHK-ut 
në shërbim të anëtarësisë duke 
përmendur edhe organizimin e 
suksesshëm të trajnimeve, si një 
aktivitet tepër të rëndësishëm. 
Duke vazhduar me organizimin 
e këtij aktiviteti në muajin 
janar 2021 e bazuar në 
vullnetin e kolegëve tanë nga 
e tërë Kosova koordinatori 
për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri bashkë me stafin 
qendror kanë arritur të bëjnë 
përgatitjet e duhur për të nisur 
me grupe të reja të trajnimeve 
"Forcimi i kapaciteteve 
për udhëheqjen efektive të 
dialogut social" "Udhëheqja 
dhe planifikimi strategjik në 
Arsimin Parauniversitar", 
"Edukimi medial dhe roli i tij 
në zhvillimin shoqëror dhe 

demokratik", "Mësimdhënia e 
gjuhës dhe letërsisë shqipe për 
ciklin fillor dhe të mesëm".
Në grupin e trajnimit "Udhëheqja 
dhe planifikimi strategjik në 
Arsimin Parauniversitar" ishte 
angazhuar trajneri Burim 
Avdiaj, por ka qenë i pranishëm 
vazhdimisht edhe trajneri i 
ri Rasim Zariqi për të fituar 
përvojë që në të ardhmen të jetë 
në krye të kësaj detyre. Bazuar 

Ky aktivitet rinisi që në fillimet janarit me dy grupe të trajnimit,për të 
vazhduar në ditët në vijim edhe me grupe të tjera të trajnimeve bazuar 
në kërkesat dh vullnetin e anëtarësisë. Më 9 janar u fillua me trajnimet 
"Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin Parauniversitar", me 
trajnerin prof. dr. Hysen Sogojeva dhe me trajnimin "Mësimdhënia e 
gjuhës shqipe dhe letërsisë në ciklin fillor e të mesëm" me trajneren 
Mjellma Zhara, e cila u ndihmua kohë pas kohe nga trajneri prof. dr. 
Atdhe Hykolli.
Sikur herëve tjera, në nisje të këtij aktiviteti, kryetari i SBASHK-
ut Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri janë kyçur për të bashkëbiseduar me pjesëmarrësit dhe 
me trajnerët. Pjesë e kësaj bashkëbisede ishin edhe kryetari i nivelit 
komunal sindikal për Malishevën Skënder Gashi dhe anëtarja e stafit 
qendror Afërdita Ahmeti.

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përgëzuar pjesëmarrësit 
dhe gjithë kolegët kudo në Kosovë për angazhimet dhe përkushtimin 
dhe angazhimet në realizimin e misionit të shenjtë të tyre për edukimin e 
arsimimin e brezave në këto kushte tepër të vështirësuara nga Covid 19 
duke u shprehur i sigurt se kolegët tanë kudo në Kosovë janë përgatitur 
edhe për fillimin e mbarë të periudhës së dytë të procesit mësimor 
me besimin e plotë se institucionet do të angazhohen sinqerisht në 
përmbushjen e kërkesave legjitime të të punësuarve në sistemin arsimor, 
e që janë bërë publike nga SBASHK. Ai ka falënderuar për angazhimin 
edhe trajnerët dhe koordinatorin për organizim të brendshëm dhe tërë 
stafin qendror, kurse koordinatori Ymer Ymeri ka kujtuar pjesëmarrësit 
për rregullat që duhet respektuar me qëllim që trajnimet të kenë rrjedhë 
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në kërkesën e anëtarësisë kishin 
nisur me këtë aktivitet edhe dy 
grupe në trajnimin "Forcimi i 
kapaciteteve për udhëheqjen 
efektive të dialogut social" 
me trajnerët Safet Beqiri dhe 
Skënder Gashi, pastaj trajnimi 
"Mësimdhënia e gjuhës dhe 
letërsisë shqipe për ciklin fillor 
dhe të mesëm"me trajnerin 
Hajrip Koçinaj. Trajnim tjetër 
i organizuar me sukses ishte 
edhe "Edukimi medial dhe roli 
i tij në zhvillimin shoqëror dhe 

demokratik" me trajnerët Sami 
Shala, Hysen Hyseni dhe Gëzim 
Qerimi.
Edhe në fillimet e kij aktiviteti 
ishin kyçur kryetari Rrahman 
Jasharaj dhe koordinatori për 
organizim të brendshëm Ymer 
Ymeri për të bashkëbiseduar me 
pjesëmarrësit dhe me trajnerët.
“Ju përgëzoj juve dhe gjithë 
kolegët tanë kudo në Kosovë 
për përkushtimin në misionin 
e arsimimit dhe edukimit 
të brezave edhe për kundër 
kushteve tepër të rënduara në 
pandemia dhe për vullnetin e 
shprehur për pjesëmarrje në 
këtë aktivitet të rëndësishëm, 
që krijon mundësi të marrjes 
së njohurive të reja dhe të 
bashkëbisedës për të këmbyer 
përvoja për temat kyçe që 
shtjellohen në këto trajnime”, 
është shprehur kryetari Jasharaj 
duke vlerësuar lart edhe 
angazhimin trajnerëve dhe të 
koordinatorit për organizim të 
brendshëm Ymer Ymeri dhe 
tërë stafit qendror. 
Ky aktivitet në shërbim të 
anëtarësisë dhe ngritjes së 
vazhdueshme të cilësisë ka 

vazhduar edhe në gjithë muajt tjerë të këtij viti dhe SBASHK-u ka 
mbajtur të informuar anëtarësinë për gjithë trajnimet e organizuara 
përmes ueb faqes dhe rrjetit social. Vlen të kujtohet se këto tetë trajnime 
të licencuara janë në shërbim të anëtarësisë të cilët marrin njohuri të 
reja për t’i vënë në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të cilësisë, por 
edhe marrin certifikata, në të cilat cekën edhe orët e trajnimit, që u 
shërbejnë atyre për të arritur numrin e mjaftueshëm prej orësh trajnim 
për licencën e punës, por për të krijuar edhe mundësinë për procesin e 
gradimeve dhe atë për mësimdhënës i avancuar, mësimdhënës mentor 
dhe mësimdhënës i merituar. 

Pikërisht në këto angazhime koordinatori për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri bashkë me disa trajnerë e njohës të çështjeve që do të 
përfshiheshin në trajnime të reja, krahas 5 trajnimeve të licencuara 
që kishte, kanë arritur të përgatisin gjithë materialet e kërkuara për të 
licencuar edhe tri trajnime të reja e shumë të vlefshme për punëtorët 
arsimor. Për të pasur rrjedhë të mbarë këto trajnime fillimisht janë 
organizuar punëtori e trajnime të veçanta për koleget e kolegët tanë, 
që të jenë plotësisht të përgatitur për rolin e trajnerit për njërin nga 
këto trajnime, pasi që trajnimet tjera tani e sa kohë ka trajnerë shumë 
të përgatitur e që kanë dhen kontribut me vlerë në rrjedhën e mbarë të 
këtij aktiviteti. 
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që duhet kryer me kujdes e 
përkushtim gjatë organizimit 
dhe mbajtjes së këtij trajnimi 
me kolegët kudo në Kosovë. 
Për lexuesit tanë po sjellim 
një moment të veçantë gjatë 
rrjedhës së këtij aktiviteti. 

Teksa ishin në vlugun e 
angazhimeve e debateve lidhur 
me trajnimin dhe mundësisë 
që ky aktivitet të jetë sa më 
atraktiv, pjesëmarrësit janë 
ndier mirë kur ata i ka vizituar 
ambasadori i atëhershëm i 
Kosovës në Shqipëri, shkëlqesia 
e tij, Nait Hasani. Ambasadori 
Hasani është shprehur se e njeh 
mirë aktivitetin e SBASHK-ut 
dhe se është angazhuar shumë e 
bashkë me ta edhe është lidhur 
me Ligjin e pagave, i cili ligj, 
siç tha ai, fatkeqësisht nuk 
gjejnë ende zbatim nga shkaku 
se Kushtetuesja vendosi ashtu. 
Ai po ashtu përgëzoi SBASHK-
un për këtë aktivitet dhe për 
gjithë angazhimet në shërbim 
të anëtarësisë dhe ngritjes së 
vazhdueshme të cilësisë në 
arsim. Ambasadori qëndroi për 
një kohë me pjesëmarrësit duke 
përcjellë me kujdes angazhimet 
e tyre në rrjedhën e mbarë të 
këtij aktiviteti “Edukimi dhe 
menaxhimi mjedisor në Arsimin 
Parauniversitar”

Duke vazhduar të jetë shembull 
i shkëlqyer i angazhimit 
për realizimin e kërkesave 
të anëtarësisë SBASHK-u 
ka shtuar angazhimet me 

Është fjala për tri trajnimet e reja të SBASHK-ut të licencuara nga 
Këshilli Shtetëror i Licencimit të Mësimdhënësve “Roli i aktiviteteve 
kreative në mësimdhënie dhe zbatimi i tyre në shkollat fillore”,“Edukimi 
dhe menaxhimi mjedisor në Arsimin Parauniversitar” dhe “Roli i 
mёsimdhёnёsve për mbrojtjen e fëmijëve nga format e rrezikshme tё 
punёs, aktivitet ky që po realizohet në bashkëpunim me përfaqësuesit 
e ILO-s në Kosovë.

Për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti të veçantë për trajnimin Roli 
i aktiviteteve kreative në mësimdhënie dhe zbatimi i tyre në shkollat 
fillore” janë përkujdesur trajnerët me përvojë prof. dr. Atdhe Hykolli, 
prof.dr. Hysen Sogojeva dhe koordinatori për organizim të brendshëm 
në SBASHK, Ymer Ymeri. Pjesë e këtij aktiviteti ishin edhe kryetari 
i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe kryetari i Këshillit Shtetëror për 
Licencimin e Mësimdhënësve, prof. Osman Beka. 
Në hapje të këtij aktiviteti të veçantë kryetari i SBASHK-ut ka 
falënderuar z.Beka për angazhimin dhe praninë në këtë aktivitet e pastaj 
ka shprehur respekt për prof. dr. Atdhe Hykolli, prof.dr. Hysen Sogojeva 
dhe për koordinatorin për organizim të brendshëm në SBASHK, Ymer 
Ymeri të cilët do të angazhohen maksimalisht që ky aktivitet të ketë 
rrjedhë të mbarë e të arrij objektivat e caktuara. 

Kryetari i Këshillit Shtetëror për Licencimin e Mësimdhënësve, prof. 
Osman Beka është shprehur i lumtur që është pjesë e këtij aktiviteti 
të qëlluar duke lavdëruar angazhimet e SBASHK-ut në shërbim të 
anëtarësisë dhe të ngritjes së cilësisë në arsim. Ai pastaj ka dhënë 
këshilla me vlerë lidhur me mënyrën e realizimit sa më funksional të 
këtij aktiviteti. Koordinatori për organizim të brendshëm në SBASHK, 
Ymer Ymeri u ka treguar trajnerëve të ardhshëm për detyrat konkrete 
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qëllim të realizimit të të gjitha 
objektivave. Atmosferë pune e 
përkushtimi në stafin qendror, 
por edhe te kryetarët e nivelit 
komunal vërehet edhe në ditët 
e vikendit, të cilat ka kohë 
që janë kthyer në ditë pune e 
angazhimi. Kështu ishte edhe në 
vikendet e fundit kur në njërën 
anë filloi se realizuari përgatitja 
e trajnerëve për trajnimin e 
radhës “Roli i mёsimdhёnёsve 
pёr mbrojtjen e fëmijëve nga 
format e rrezikshme tё punёs, 
aktivitet ky që po realizohet në 
bashkëpunim me përfaqësuesit 
e ILO-s në Kosovë.

Pjesëmarrës nё këtë aktivitet 
ishin mësimdhënësit kandidatё 
pёr trajnerё nga SBASHK-u 
tё tё gjitha regjioneve tё 
Kosovës. Punë e përkushtim 
dhe arritje të larta janë shënuar 
edhe në aktivitetin e radhës 
për përgatitjen e trajnerëve 
për trajnimin “Edukimi dhe 
menaxhimi mjedisor në Arsimin 
Parauniversitar”. Kontribut të 
lartë për rrjedhën e mbarë të këtij 
aktiviteti ka dhënë profesori i 
nderuar Agim Hasani, i cili ka 
bërë angazhime edhe krijimin 
e urave të bashkëpunimit në 
sferën e arsimit mes SBASHK-
ut dhe kolegëve e kolegëve 
tanë nga Medvegja, Bujanovci 
e Presheva.Pasi që SBASHK e 
ka paraparë edhe në Kontratën 
Kolektive të Arsimit angazhimin 
konkret në mbrojtjen e fëmijëve 
nga format e rrezikshme të 
punës në bashkëpunim me 
përfaqësuesen e ILO-s për 
Kosovën kanë përgatitur një 
material përmbajtjesor dhe 

kanë bërë gjithë përgatitjet për të nisur edhe me trajnimin “Roli i 
mёsimdhёnёsve pёr mbrojtjen e fëmijëve nga format e rrezikshme tё 
punës. 

Për të për të përgatitur ekipin e parë të trajnerëve, të cilët pastaj do 
të shtrinin aktivitetin nëpër gjithë komunat e pastaj edhe nëpër 
institucionet fillimisht është mbajtur një punëtori e suksesshme me 
kuadro që janë përzgjedhur nga organet sindikale të nivelit komunal. 

Përfaqësuesja e ILO-s Lindita Boshtrakaj dhe Selim Mehmeti gjatё tri 
ditёve tё punёtorisё janë angazhuar që pjesëmarrësit të fitojnë njohuri 
të mjaftueshme me qëllim që të jenë në nivel të detyrës së trajnerëve të 
ardhshëm te trajnimit "Roli i mёsimdhёnёsve pёr mbrojtjen e fëmijëve 
nga format e rrezikshme tё punёs".Këtë aktivitete e kanë përcjellë edhe 
nënkryetarja e SBASHK-ut Vjollca Shala kryetari i nivelit tё Arsimit 
Fillor dhe tё Mesëm tё Ultё tё Kosovёs Blerim Mehmeti dhe zyrtarja e 
SBASHK-ut Vlora Rexhepi Berisha.
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trajnimesh. 
SBASHK-u iu ka mbajtur të 
informuar për çdo trajnim të 
mbajtur gjatë gjithë kohës 
përmes ueb faqes dhe tani është 
moment i mirë që të shprehim 
respekt për punën e madhe e 
përkushtimin e koordinatorit për 
organizim të brendshëm Ymer 
Ymeri, zyrtares për trajnime 
Albina Arifi, të nënkryetares 
Vjollca Shala dhe Blendor 
Shatrit, Afërdita Ahmetit, Vlora 

Rexhepi-Berisha dhe Nezafete 
Jakupit që ky aktivitet pati 
rrjedhë të mbarë.
Po ashtu në “Rrugëtimi i 
SBASHK-ut 2021” shprehim 
respekt dhe falënderim për 
trajnerët Alban Zeneli, Agim 
Hasani, Atdhe Hykolli, Hysen 
Sogojeva , Blendor Shatri , 
Ahiret Ahmeti, Xhelal Krasniqi, 
Esyngyl Dinovci, Pranvera 
Haziri, Lutfie Ibrahimi, 
Mjellma Zhara, Arberina 
Hajzeri, Zahide Hamiti 
Krasniqi, Albert Samadraxha, 
Blerina Haraçia, Burim 
Avdijaj, Drita Kamberi, Eliza 
Dibrani, Fadil Halimi, Fahri 
Hoxha, Faton Ismajli, Fejzulla 
Berisha, Festim Rizavanaj, 
Fevzi Selmani, Gëzim Berisha, 
Gëzim Qerimi,Hajrip Kocinaj, 
Hate Shala, Hysen Hyseni, Idriz 
Sopa, Labearta Selimi, Litvana 
Spahija, Nexhemdin Gruda, 
Nora Ajeti, Osman Rrustemi, 
Ramadan Gashi, Safet Beqiri, 
Sami Shala, Selim Mehmeti, 
Skënder Gashi, Visar Sadriu, 
Xhevrie Sabedinaj , Rexhep 

Një aktivitet tjetër i rëndësishëm është zhvilluar nga anëtarët e 
Kuvendit të Arsimit Parauniversitar të Mitrovicës. Ata kanë marrë 
pjesë në trajnimin “Edukimi dhe menaxhimi mjedisor në Arsimin 
Parauniversitar ”. Në hapje të këtij aktiviteti kryetari i Kuvendit Isa 
Ismajli ka falënderuar SBASHK-un për gjithë angazhimet në shërbim 
të anëtarësisë dhe ka falënderuar trajnerin Agim Hasani për angazhimin 
dhe kontributin që ky aktivitet të ketë rrjedhë të mbarë.

Ai ka treguar se ky aktivitet po realizohet me pajtueshmërinë e plotë 
të gjithë pjesëmarrësve, që janë anëtarë të Kuvendit të Sindikatës së 
Arsimit Parauniversitar për Mitrovicën dhe se shpenzimet e qëndrimit 
këtu mbulohen nga buxheti i sindikatës komunale. Koordinatori për 
organizim të brendshëm Ymer Ymeri ka përgëzuar kolegun Isa dhe 
gjithë pjesëmarrësit për këtë aktivitet dhe duke përshëndetur në 
emër të SBASHK-ut trajnerin Hasani është shprehur i kënaqur me 
përkushtimin e pjesëmarrësve për rrjedhën e mbarë të këtij aktiviteti. 
Koordinatori Ymeri ka shtuar se ky aktivitet dhe mënyra e organizimit 
të tij është shembull i mirë se si një Kuvend i Sindikatës së Arsimit 
Parauniversitar mjetet nga buxheti vetanak i dedikon për një aktivitet 
të qëlluar për ngritjen e vazhdueshme profesionale të anëtarëve të vet. 
Ky angazhim ka bërë që, edhe përkundër kushteve të vështirësuara nga 
pandemia, këtë vit deri në mes të muajit dhjetor të mbahen me sukses 
trajnime për koleget e kolegët tanë nga e tërë Kosova në 147 grupe 
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Sadiku, dhe Rasim Zariqi.
Krahas shumë angazhimeve 
në shërbim të anëtarësisë, 
SBASHK kishte nisur para 
ca vitesh me një aktivitet me 
qëllimin që të shpreh respekt 
për punën e madhe në misionin 
e shenjtë për arsimimin e 
edukimin e brezave të kolegëve 
tanë nga e tërë Kosova. Ishte 
dëshirë që të përfshihen sa 
më shumë anëtarë e anëtare 
të SBASHK-ut në aktivitetin 
rekreativ për pushime në 
bregdetin shqiptar, por veprohej 
në bazë të mundësive buxhetore. 
 Ky aktivitet sivjet u me 
entuziazëm nga koordinatori 
për organizim të brendshëm 
Ymer Ymeri dhe stafi qendror 
sepse ata kështu po shprehin 
respekt për angazhimin dhe 
përkushtimin e punëtorëve 
arsimor në këtë vit mësimor plot 
sfida e vështirësi të krijuara nga 
pandemia. Koordinatori Ymeri 
duke folur për këtë aktivitet 
tradicional tregon se përgatitjet 
kishin nisur në kohën e duhur 
dhe bashkë me stafin qendror 
ishin angazhuar edhe kryetarët 
e nivelit komunal sindikal dhe 
të Universiteteve, të cilët ishin 
përkujdesur që të respektohen në 
tërësi kriteret e përcaktuara nga 
organet drejtuese të SBASHK. 
Ai tregon se duke u nisur në 
këto kritere këtë vit në bregdetin 
shqiptar SBASHK janë 452 
pushues nga e tërë Kosova, që 
ishin përzgjedhur nga shoqatat 
sindikale të arsimit, shkencës 

dhe kulturës.
Koordinatori për organizim të brendshëm në SBASHK sqaron se kjo 
traditë e mirë këtë vit ka nisur më 20 qershor me grupin e parë të 
pushuesve prej 78 anëtarëve për të vazhduar edhe me dy grupe të tjera, 
njëri më 245 pushues dhe tjetri më 129 të tjerë, që do të pushojnë nga 
27 qershori, gjegjësisht nga 4 korriku duke e përmbyllur këtë aktivitet 

që shpresohet të ketë rrjedhë të mbarë. 
Pushimi i grupit të parë kishte rrjedhë të mbarë dhe shumë nga 
pushuesit kanë lënë përshtypjet e tyre të shkruara, të cilat do të ruhen 
me kujdes e një pjesë e tyre edhe do të botohen në njërin nga numrat e 
radhës së gazetës sonë. Po ashtu atmosferë e këndshme e shoqëruar me 
bashkëbiseda e humor të lehtë është edhe mes pushuesve të grupit të 
dytë. Ata janë shprehur shumë mirënjohës ndaj SBASHK-ut. Momente 
plot emocione ishin edhe ato nga bashkëbisedat e shumë pushuesve 
me kryetarin e SBASHK-ut. Ata bënin edhe foto për kujtim nga këto 
momente të paharruara të pushimit në bregdetin shqiptar. Rrjedhës së 
mbarë të këtij aktiviteti tradicional i kanë kontribuar edhe Albina e 
Blendori bashkë me kujdestarët tjerë, që vazhdimisht ishin në krye 
të angazhimeve dhe kujdesën që çdo gjë të ketë rrjedhë të mbarë dhe 
prandaj këto ditë nuk ishin ditë pushimi për ta, po ditë të angazhimit e 

përkushtimit. 
Edhe kësaj radhe kishte nga ata që tregonin se kjo është hera e parë 
që ata po shoqëroheshin me valët e qeta të detit dhe me një atmosferë 
kaq mbresëlënëse të Kompleksit hotelier, që krijohet nga kushtet 

SBASHK vazhdon me një aktivitet që është bërë tradicional
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dhe jam krenar me unitetin dhe 
përkushtimin që keni dëshmuar 
në gjithë aktivitetet sindikale. 

E di se edhe në këtë aktivitet ju 
do ta ruani figurën e nderuar të 
mësuesit nga Kosova. Respekt 
Astritit dhe gjithë stafit për 
mikpritjen. Falënderoj për 
angazhimin maksimal që ky 
aktivitet të ketë rrjedhë të 
mbarë Ymerin, Blendorin, 
Afërditën, Albinën, Vlorën, 
Basriun, Ramizin, Avdullahun, 
Hakiun. Në gëzime u 
takofshim gjithmonë”, ishte 
shprehur kryetari Jasharaj në 
fjalën përshëndetëse drejtuar 
pushuesve në takimet me ta.

drejtorja e përgjithshme Susan 
Flocken. Ata pastaj i kanë dhënë 
theks të veçantë vështirësive 
të shumta dhe sfidave që ka 
krijuar pandemia sektorin e 
arsimit, por edhe në sferat tjera 
dhe në vetë jetën e njeriut. Pas 
kësaj pjesëmarrësit kontributin 
e tyre në rrjedhën e mbarë të 
këtij aktiviteti e kanë dhënë 
duke u ndarë në grupe punuese 
duke punuar me përkushtim 
në përgatitjen e strategjisë 
konkrete për zbatimin e 
planit konkret të veprimit të 
ETUCE-s. Angazhim i gjithë 
pjesëmarrësve ka qenë dhënia e 
përgjigjes adekuate për gjithë-
përfshirjen dhe aktivitetet 
e suksesshme arsimore e 
sindikale për kërkuar që qeveritë 
duhet siguruar financim të 
qëndrueshëm publik, ambient të 
sigurt pune dhe pagë e mirë dhe 
dialog të mirëfilltë social mes 

e vendosjes dhe nga mikpritja e gjithë personelit këtu. Të gjithë po 
deklarohen se ditët e pushimit po ikin shpejt dhe janë të bindur se do të 
kthehen me përshtypje të shkëlqyera në vendlindjet e tyre. Koordinatori 
për organizim të brendshëm uron që atmosferë e tillë të mbretërojë 
edhe në ditët e pushimit të grupit të tretë nga 4 korriku. 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj bashkë me koordinatorin për 
organizim të brendshëm Ymer Ymeri kanë organizuar takime të ndara 
me pushuesit për t’i përshëndetur e për t’i përgëzuar për angazhimet në 
shërbim të arsimimit e edukimit të brezave. “Ju keni dhënë kontribut të 
lartë nëpër vite e dekada në shërbim të arsimimit e edukimit të brezave 

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës ka mbajtur komunikim 
të vazhdueshëm me sindikatat anëtare që përfaqësojnë 11 milionë 
punëtorë të arsimit nga gjithë shtetet e Evropës. Njëri nga aktivitetet 
me rënësi të veçantë i ETUCE-s ishte edhe Konferenca përmbyllëse 
e organizuar në shtëpinë e sindikatave në Bruksel. Si edhe herëve 
tjera, edhe në këtë ngjarje të veçantë për arsimin e Evropës mori pjesë 
edhe SBASHK-u përfaqësuar nga nënkryetarja Vjollca Shala dhe 
koordinatori për organizim të brendshëm Ymer Ymeri. 

Në hapje të Konferencës mirëseardhje në Bruksel u kanë dëshiruar 
delegacione sindikale kryetari i ETUCE-s, Larry Flanagan dhe 

Në përballje me sfidat e shumta të kohës
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sindikatave dhe institucioneve 
në nivelin lokal e qendror. 

Vlerësim i përbashkët i 
pjesëmarrësve ishte se në 
shoqëritë gjithnjë e më të 

Kur bota i vlerëson mësuesit me 
titullin “PERSONALITETE TË 
VITIT”

Fidan N. Shaqiri, Shtime
Mësuesit janë vërtetë shtylla 
kurrizore e shoqërisë. Ata janë 
model për fëmijët, ofrojnë 
udhëzime dhe me përkushtim 
u japin të nxënësve fuqinë 
e edukimit. Për shkak të 
mësuesve, vendet janë në 
gjendje të zhvillohen më tej 
në aspektin social dhe atij 
ekonomik.
Mësuesit janë, pa dyshim, 
njerëzit më të rëndësishëm në 
shoqëri. Ata u japin fëmijëve një 
ndjenjë qëllimi, i përgatitin ata 
për sukses si qytetarë globalë 
dhe u rrënjosin dëshirën për të 
bërë mirë dhe për të lulëzuar 
në jetë. Fëmijët e sotëm do të 
jenë udhëheqësit e së nesërmes 
dhe mësuesit janë momenti 
i rëndësishëm në të cilin një 

larmishme të Evropës është jetike të sigurohet barazi dhe përfshirje 
në arsim. Nevoja për të përqafuar diversitetin në arsim po merr 
gjithnjë e më shumë vëmendje politike në nivel evropian. Ata kanë 
shprehur mendimin se mësimdhënësit janë të sfiduar me realitetin dhe 
kanë bindjen se nuk janë mjaftueshëm të trajnuar e të përgatitur për 
t’u përballur me realitetin e ri, që po ndodh sidomos në disa shtete të 
Evropës. Pjesëmarrësit kanë shprehur bindjen se këto dyshime shpesh 
burojnë nga mungesa e trajnimit përkatës dhe praktik të mësuesve se 
si të krijohen mjedise gjithëpërfshirëse të mësimdhënies dhe mësimit. 
Pjesëmarrësit duke përgatitur strategjinë e veprimit kanë veçuar 
po ashtu se personeli arsimor dhe drejtuesit e shkollave gjithashtu 
vazhdojnë të përballen me mungesën e mbështetjes për përfshirjen, siç 
janë asistentët mësimdhënës ose ndërmjetësuesit ndërkulturorë.

fëmijë përgatitet për të ardhmen e tij.
Mësimdhënia është një profesion i vështirë, por është një profesion në 
të cilin mund të ketë ndikimin më të madh në jetën e të tjerëve.
Mësuesit kanë potencialin të formojnë liderët e ardhshëm në mënyrën 
më të mirë të mundshme për shoqërinë, në mënyrë që të ndërtojnë 
breza të mirë dhe të ardhshëm. Kështu, ata dizajnojnë shoqërinë në 
një shkallë lokale dhe globale. Mësuesit, në fakt, kanë punën më 
thelbësore në botë. Ata që kanë një efekt tek të rinjtë, kanë aftësinë 
për të transformuar jetët. Jo vetëm për ata fëmijë, por për jetën e të 
gjithëve.
Gjithçka që mund të arrihet në jetë bazohet në njohuri dhe edukim. 
Mësuesit u japin fuqinë e edukimit të rinjve, duke u ofruar atyre shpresë 
për një të ardhme më të mirë.
Mësuesit i ndihmojnë nxënësit të kuptojnë tema abstrakte duke i 
thjeshtuar të komplikuarat. Mësuesit gjithashtu i mësojnë nxënësit me 
koncepte dhe lëndë që nuk do t'i kishin mësuar më parë. Ata mund të 
zgjerojnë interesat e nxënësve të tyre dhe t'i sfidojnë ata për të arritur 
më mirë.
Kjo nënkupton që mësuesit jo vetëm që duhet t'i kryejnë mirë detyrat e 
tyre, por edhe të përpiqen të rrisin aftësitë e tyre gjatë karrierës së tyre, 
të angazhohen me kolegët dhe prindërit për të përmirësuar shkollën 
dhe të mendojnë me imagjinatë për vështirësitë me të cilat përballen.
Nëse presim që mësuesit dhe udhëheqësit e shkollave të jenë 
profesionistë, ne duhet t'i trajtojmë ata si të tillë.
Në mbarë botën puna e mësimdhënësve që u bë për t'i siguruar 
nxënësit që të mund të vazhdonin shkollimin e tyre gjatë izolimit dhe 
pandemisë dhe më pas të siguroheshin që të gjithë fëmijët të kthehen 
në klasat e tyre ishte fenomenale. Pra është fantastike të kuptosh që ka 
kaq shumë njerëz që njihen me disa nga nderimet më të larta që mund 
të japin shtetet e caktuara. Televizione, gazeta e portale dhe njerëz me 
ndikim nga e mbarë bota, vlerësuan angazhimin e mësimdhënësve dhe 
tejkalimin e sfidave vetëm që fëmijët të marrin mësimet dhe njohuritë 
e nevojshme.
Mbretëresha e Britanisë së Madhe e nderon një mësuese dhe drejtoreshë 
të shkollës me Urdhrin Mbretëror “Komandant i Urdhrit të Perandorisë 
Britanike” për shërbimet e saj në arsim edhe gjatë pandemisë.
Revista Amerikane “People” i emëron të gjithë mësuesit "Njerëzit e 

Kolegët tanë na shkruajnë
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700 certifikata tё trajnimeve 
tё ndryshme mёsimdhёnёsit 
e tё gjitha niveleve. Edhe nё 
kёtё vit u ndanё mirënjohje 
pёr mёsimdhёnёsit pensionist 
ne koordinim me kryesinё e 
SBASHK-ut.
Gjatё këtij viti pati takime 
virtuale me nivelin qendror dhe 
komunikime tё vazhdueshme 
edhe me kryetarёt e SHS 
pёr vёshtirёsitë e mёdha tё 
mёsimdhёnёsve gjatё procesit 
mësimor nё kohё pandemie 
me theks tё veçantё mbinorma 
e tyre dhe mospagesa pёr orët 
shtesё.
Takime tё shumta dhe dialog 
social me DKA duke u angazhuar 
qё problemet dhe hallet e 
mёsimdhёnёsve tё zgjidhen 
me dialog tё mirёfillt,vlen tё 
theksohet qё njё numër i tyre 
arritëm t’i zgjedhim me sukses 
siç janё: plotësimi i normave tё 
punës pёr disa mёsimdhёnёs me 
kontratё tё pёrhershme, futja nё 
listё tё pagave dhe kompensimi 
i disa mёsimdhёnёsve qё kanё 
punuar pёr disa muaj pa pagesё 
dhe njё e arritur e madhe qё ta 
realizojmë kontratën kolektive 
mbinormёn e punës tek kryetari 
i SKAP-it me gjysmё norme e tё 
paguhet me normё tё plotё pёr 
shkak tё angazhimeve sindikale 
dhe tek disa kryetartё SHS me 
18 orë e tё paguhen me normё 
tё plotё, pastaj tё realizohen 
shujtat nё disa shkolla dhe pagat 
jubilare u realizuan nё tё gjitha 
shkollat.
Nё kёtё vit u mbajtën edhe 
kuvendet zgjedhore nё tё 
gjitha shoqatat sindikale duke 
i zgjedhur organet udhёheqёse 
tё shkollës tё çdo shoqate. 
Zgjedhjet ishin tё organizuara 
me sukses dhe te monitoruara 
nga kryetari i sindikatës 
komunale dhe pas përfundimit 
tё këtyre zgjedhjeve u mbajt 

Vitit" dhe fotografinë e mësueses Juliana Urtubey e vendosë në krye 
të tabloidit.
Presidenti i ShBA-ve Joe Biden dhe Zonja e Parë Jill Biden nderojnë 
mësuesit me çmimin “Dy mollë qelqi” për Mësuesit e Vitit 2020 dhe 
2021. Presidenti Joe Biden u tha mësuesve: “Mos e nënvlerësoni atë që 
bëni. ... Ju bëni një ndryshim gjigant.”
Në Kanadë, Kryeministri Justin Trudeau ka çmim special për punën 
e mësimdhënësve. Çmimi kryesor i Kryeministrit për Përsosmëri 
në Mësimdhënie, nderon mësimdhënës të cilët kanë demonstruar 
angazhim, lidership dhe që bëjnë ndryshim në jetën e nxënësve të tyre 
(sidomos gjatë pandemisë).
Në Finlandë të gjithë mësuesit finlandezë janë zgjedhur “Influencues 
Arsimor të vitit 2020” për angazhimin e tyre dhe aftësitë profesionale 
në rrethanat e jashtëzakonshme.
Në Gjermani në shenjë nderimi ndaj punës së tyre, janë zgjedhur fituesit 
e çmimeve të mësimdhënies 2021 në Universitetin Friedrich Schiller 
Jena, çmimi special për mësimdhënie të shkëlqyer, pavarësisht sfidave 
të pandemisë.
Në Suedi mbahet Samiti i Mësuesve të Çmimit Nobel për t’i nderuar 
mësimdhënësit. Nga kjo organizatë mësuesit konsiderohen si VIP - 
Persona Shumë të Rëndësishëm.
Grupi i Miqve të OKB-së për “Arsimin dhe Mësimin gjatë gjithë jetës” 
nderoi me përulje përpjekjet dhe arritjet e mësimdhënësve në mbarë 
botën, sidomos gjatë pandemisë.
Në Australi gjatë një hulumtimi për punën e mësimdhënësve, përfundimi 
ishte ky:
”Hulumtimi i Universitetit tregon se 72% e prindërve të anketuar 
besojnë se mësuesit punojnë në interesin më të mirë të fëmijëve të tyre 
dhe 76% e prindërve tashmë e kuptojnë se sa shumë bëjnë mësuesit për 
mirëqenien e një fëmije.”
Pra, sa më i lartë të jetë respekti për mësuesit, aq më shumë ka gjasa 
që shoqëria jonë të prosperojë. Çdo profesion zë një vend specifik në 
shoqëri - mjekët shërojnë, inxhinierët projektojnë dhe ekonomistët 
zhvillojnë shtetin. Megjithatë mësuesit nxisin rritjen e individëve, si 
dhe të kombeve.
Përkundër të tjerëve, shumica e mësimdhënësve e dinë se nuk mund të 
bëhen të pasur dhe të famshëm, por këtë e bëjnë vetëm për të ndihmuar 
njerëzimin.
Autori është drejtor në shkollën "Emin Duraku" në Shtime

Isa Ismajli, Mitrovicë
Viti 2021 ishte njё vit me plot sfida 
pёr shkak tё pandemisë, mirëpo edhe 
përkundër vështirësive tё mёdha 
aktivitetet sindikale nuk pushuan. 
Gjatё tёrё vitit u mbajtën trajnime 
tё ndryshme tё organizuara nga 
SBASHK-u me njё përkushtim tё madh 
nga kryetari i SKAP dhe kryetarёt e 
SHS nё formimin e grupeve tё shumta. 
Si rezultat i këtyre angazhimeve 
nё komunën tonё u pajisen me mbi 
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tonë e ka të kryer së paku një trajnim, gjë që ka bërë që punëtorët 
arsimor të pajisen me numër të caktuar të orëve që i nevojiten për 
licencim. Ky aktivitet është duke vazhduar dhe punëtorët arsimor janë 
duke u trajnuar akoma në format elektronike. Numri i të trajnuarve për 
këtë periudhë gati dy vjeçare është rreth 1400. Të gjitha këto trajnime 
janë të licencuara nga MASHTI.
Aktivitetet e SBASHK-ut nuk kishin të ndalur dhe në vazhdimësi kishte 
angazhim maksimal për të mbajtur të informuar strukturat udhëheqëse 
të SBASHK-ut dhe gjithë anëtarët tanë për qëllim të përmirësimit të 
pozitës së punëtorëve arsimor dhe shtimit të anëtarësisë. 
Një veprim tjetër i domosdoshëm i kohës ishte edhe organizimi i 
veprimeve sindikale për realizimin e Ligjit të ri të pagave.
Për Ligjin e ri të pagave u organizua grevë e përgjithshme e cila zgjati 
mbi dy javë dhe arritëm që ta përmirësojmë koeficinetin e pagës në 
krahasim me sektorët tjerë shoqëror. Edhe pse pas këtij aktiviteti Ligji 
i pagave u kthye në pikën zero dhe tani na mbetet të punojmë edhe më 
shumë në realizimin e këtij Ligji jetik për organizatat shoqërore. Kishte 
edhe aktivitete tjera të shumta, të cilat kanë ndikuar drejtpërdrejtë 
në ngritjen e kapaciteteve sindikale dhe dukshëm në përmirësimin e 
pozitës së punëtorëve arsimor.

Fevzi Bunjaku, Kaçanik 
Edhe pse jemi nga komunat e vogla të 
Kosovës jemi përpjekur të zhvillojmë 
aktivitete të shumta në shërim të 
anëtarësisë dhe këtë e kemi arritur 
falë unitetit , përkushtimit, por edhe 
falë përkrahjes së vazhdueshme të 
stafit qendror të SBASHK-ut , të cilët 
i falënderojmë për bashkëpunimin e 
përkrahjen e vazhdueshme . Rëndësi 
të veçantë i kemi dhënë edhe mbajtjes 

së trajnimeve për koleget e kolegët tanë nga kjo komunë me qëllim që 
ata të marrin njohuri të reja për t’i vënë në jetë gjatë procesit arsimor, e 
po ashtu edhe të pajisen me certifikata e me orë të duhura të trajnimeve 
e për të mos pasur vështirësi për marrjen e licencës së punës dhe për të 
hyrë pastaj edhe në procesin e gradimeve. 

Skënder Gashi, Malishevë 
SKAP në Malishevë, përbëhet prej 39 
Shoqatave Sindikale. Kjo do të thotë 
se në komunën tonë, janë të përfshira 
të gjitha Institucionet Edukativo 
Arsimore nën ombrellën e madhe 
të quajtur SBASHK. Nga numri i 
përgjithshëm i shoqatave sindikale, 
35 prej tyre janë shoqata sindikale të 
SHFMU, 3 shoqata sindikale të SHML 

si dhe shoqata sindikale e çerdhës,,Zërat e ëmbël” në Malishevë. 
Sindikata Komunale e Arsimit Parauniversitar në Malishevë gjatë kësaj 
periudhe kohore, të gjitha aktivitetet dhe veprimtaritë e saj sindikale, 
i ka zhvilluar në koordinim dhe në bashkëpunim të plotë me kryetarët 

edhe kuvendi zgjedhori AF 
dhe AM ne nivel komunal i 
monitoruar nga niveli qendrori 
SBASHK-ut.
Falënderoj kryesinё e SBASHK-
ut nё krye me Rrahman Jasharaj 
pёr mbështetjen e madhe dhe 
kryetarёt e Shoqatave Sindikale 
tё cilёt me shumicё votash mё 
besuan qё edhe një mandat ta 
vazhdoj kёtё detyrё tё cilёn do 
tё përpiqem edhe me shumё ta 
kryej me pёrgjegjёsi tё plotё 
nё mёnyrё qё sukseset tё mos 
mungojnё.

Blerim Mehmeti , Gjilan 
SBASHK-u në Gjilan ka 
organizuar aktivitete të 
ndryshme në lidhjen me ngritjen 
e kapaciteteve sindikale që kanë 
ndikuar në arritjen e sukseseve 
në punën tonë.
Tashmë u bënë dy vite që 
si në çdo sferë të jetës edhe 
në aktivitetet tona sindikale 
pandemia na ka shkaktuar 
shumë probleme në punën tonë 
të përgjithshme.
Aktivitetet sindikale, takimet, 
trajnimet dhe pothuajse të gjitha 
kontaktet, po i mbajmë nga larg 
përmes platformave elektronike. 
Duke e ditur rëndësinë e numrit 
të orëve të trajnimeve për 
licencim të mësimdhënësve 
kemi filluar trajnimet e shumta 
të organizuara nga niveli 
qendror t’i mbajmë në platforma 
elektronike. Pothuajse çdo 
anëtar i sindikatës në komunën 
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afirmuar vlerat sindikale dhe 
është angazhuar në mbrojtjen e 
të drejtave të mësimdhënësve. 
Po ashtu një rendësi të 
veçantë SK i ka kushtuar edhe 
trajnimit të mësimdhënësve, ku 
mesatarisht me certifikata janë 
pajisur rreth 200 mësimdhënës. 
Në komunën tonë është 
krijuar një klimë mirëbesimi 
e bashkëpunimi në të gjitha 
nivelet sindikale deri në nivelin 
më të lartë të SBASHK-ut. 
Zaten kjo klimë e mirë ka 
bërë që të rritet edhe numri 
i anëtareve të rinj në nivelin 
komunal deri në mbi 1000 
sish, shumë prej të cilëve edhe 
i kemi pajisur me libreza të 
anëtarësisë.
Edhe në Podujevë, viti 2021 
është karakterizuar me zgjedhje 
në të gjitha nivelet sindikale 
nga çerdhet, shkollat fillore e të 
mesme deri në nivel komunal. 
Zgjedhjet janë zhvilluar në 
38 shkolla fillore e të mesme 
e në Çerdhen e fëmijëve, me 
pjesëmarrje masive. Në krye 
SHS janë zgjedhur 11 kryetar-e 
janë të rinj.
Kryesia e sindikatës në fund 
të muajit gusht të këtij viti pas 
disa takimeve me drejtorin e 
DKA-së dhe me Kryetarin e 
komunës, ka gjetur mirëkuptim 
për të nisur zbatimin e Kontratës 
Kolektive 2021, të bazuar në 
nenin 11, paragrafin 8 e 9, ku 
kryetarëve të SHS të shkollave 
të komunës sonë u mundësohet 
norma e plotë me pagesë me dy 
orë më pak, do të thotë me nga 
18 orë punë u njihet norma e 
plotë.
Emrush Ahmeti , Lipjan
Në Komunën Lipjanit numri 
i të punësuarve në sektorin e 
arsimit është përafërsisht 1050, 
ndërsa anëtarë te SBASHK-ut 
ne fund te muajit shtator2021 te 

e të gjitha shoqatave sindikale si dhe me strukturat e udhëheqëse 
dhe vendimmarrëse të nivelit qendror të SBASHK-ut, në krye me 
kryetarin e saj z.Rrahman Jasharaj.
Ne si Sindikatë Komunale e AF dhe AM, jemi angazhuar në realizimin 
e masterplanit të hartuar nga MASHT. Kemi realizuar tri takime me 
drejtorin e DKA-së, dhe temë e bisedimeve ka qenë, lirimi nga procesi 
mësimor i mësimdhënësve me sëmundje të ndryshme kronike ku në 
këtë pike kemi pasur sukses, ngase në vitin e kaluar, janë liruar nga 
procesi mësimor 8 mësimdhënës, ndërsa në këtë vit shkollor, janë të 
liruar 7 mësimdhënës.
Ndërsa, sa i përket pagesës të orëve mësimore të mbajtura mbi normë, 
pas ndarjes së klasave në dy grupe sipas rekomandimeve të Ministrisë 
së Arsimit. (Kjo pikë ka rezultuar e pa suksesshme).Angazhimi ynë i 
radhës ka qenë ai për zbatimin e Kontratës Kolektive. 
Krahas angazhimeve tona primare sindikaliste për mbrojtjen dhe 
avancimin e gjendjes ekonomiko-sociale të mësimdhënësve, në si 
sindikatë komunale e në mbështetje dhe në bashkëpunim me nivelin 
qendror të SBASHK-ut, që nga muaj prill i vitit 2020 e deri me sot, ju 
kemi ofruar mundësitë të gjithë mësimdhënësve për të bërë ngritjen 
dhe zhvillimin profesional të tyre. Vlen të theksojmë se trajnimet 
e mësimdhënësve janë zhvilluar në shtatë programet të ndryshme 
trajnuese, të cilat janë të akredituara e të licencuara nga MASH, 
mirëpo implementimin e tyre duke e përfshirë edhe koston financiare 
e ka realizuar SBSHK-u përmes trajnerëve të vet. 
Sipas statistikave që ne i posedojmë, në komunën tonë deri me tani i 
kemi sjellë afër 1500 certifikata në të gjitha programet trajnuese. 
Gjithashtu, gjatë kësaj periudhe kohore, kemi arritur t’i nënshkruajmë 
dy Kontratë-Marrëveshje. Të parën e kemi nënshkruar në Tetor të 
vitit 2020, në mes të SKAP-it dhe barnatores ALTHEA-PHARM, me 
pronar Arben Morina, i cili na ofron furnizimin me barëra dhe mjete 
tjera farmaceutike me zbritje prej 10 %. Ndërsa, marrëveshjen e dytë 
e kemi nënshkruar në dhjetor të vitit 2020, me Qendrën Specialistike 
Diagnostike ERA MAD në Malishevë, me drejtor dr. Fejzë Hoti, i 
cili na ka ofruar të gjitha vizitat mjekësore specialistike, analiza 
labaratorike, shërbimet e radiologjisë si dhe shërbimet tjera të cilat i 
kryen kjo qendër specialistike dhe me një zbritje prej 10 % . Ndërsa, 
për barërat dhe materialet tjera farmaceutike e kemi ofertën me zbritje 
5-10.

Fadil Halimi , Podujevë 
Fund i vitit kalendarik është një 
moment i duhur për të bërë një analizë 
të përkushtimit, arritjeve, por edhe të 
sfidave të Sindikatës komunale AF 
dhe e AM në Podujevë. Edhe këtë vit 
që po e lëmë pas Kryesia e sindikatës 
është angazhuar maksimalisht që 
të jetë një zë i vërtet i kërkesave të 
punonjësve arsimorë. 

Kryesia sindikale e Podujevës, në bashkëpunim të ngushtë me 
kryetarët e Shoqatave sindikale të shkollave fillore e të mesme ka 
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regjistruar janë përafërsish 960 
anëtarë, numër të cilin e kemi 
arritur me punë të vazhdueshme 
dhe me përkushtim.
Këshilli drejtues i SBASHK-ut, 
vitin 2021 ka shpall vit zgjedhor. 
Në vazhdën e aktiviteteve edhe 
ne në Komunën tonë filluam 
me kohë mbajtjen e zgjedhjeve 
nëpër shoqata të shkollave. 
Fillimisht, në nivel komunal 
përgatitëm planin zgjedhor. 
Gjatë aktiviteteve zgjedhore 
ishte obligative pjesëmarrja e 
kryetarit ose ndonjë anëtarit 
të Kryesisë nëpër kuvendet 
zgjedhore të shoqatave. Raportet 
nga mbledhjet zgjedhore 
dhe formularët e nevojshëm 
për regjistrimin e Shoqatave 
Sindikale ne Ministrin e Punës 
dhe Mirëqenies Sociale i kemi 
dorëzuar me kohë në nivelin 
qendror ne Prishtinë. 
Gjatë procesit zgjedhor 
zgjedhjet kanë shkuar pa 
probleme dhe nga 28 SHS, ne 
10 SHS janë zgjedhur kryetarë 
të rinj, ndërsa ne 18 SHS janë 
rizgjedhur, po ashtu 7 SHS 
udhëhiqen nga femrat. Fale 
angazhimit te Kryetarit Rrahman 
Jasharaj dhe koordinatorit për 
organizim Ymer Ymeri dega 
jonë në programet e licencuara 
nga MASHT kane marrë 637 
certifikata deri ne fund te vitit 
2020. Trajnimet për anëtarësinë 
tonë nuk kanë të ndalur edhe në 
këtë vit ku anëtarët janë pajisur 
edhe me 216 certifikata dhe një 

grup prej 32 anëtarë janë duke ndjekur trajnimet.

Burim Avdijaj , Deçan 
Deçani vitin 2021 e nisi me shumë 
sfida të cilat ka sjellë pandemia, e cila 
ka prekur shumë qytetarë të komunës e 
mes tyre ka prekur edhe mësimdhënës 
dhe nxënës të shumtë.
Falë përkushtimit të stafit qendror 
dhe të gjithë veprimtarëve sindikalë 
nëpër komuna e Universitete, pra 
edhe në komunën e Deçanit, numri 
i mësimdhënësve sindikalistë është 

rritur në përmasa të mëdha dhe ka arritur shifrën mbi 500 mësimdhënës 
(95% të mësimdhënësve në komunën tonë).
Vlen të veçohet në këtë shkrim nga komuna jonë se këtë vit shkollor 
mbi 100 mësimdhënës kanë ndjekur trajnimet e organizuara nga 
SBASHK qoftë online po ashtu edhe me prezencë fizike.
Urojmë që viti 2021 të marr me vete edhe pandeminë COVID-19 dhe 
në vitin 2022 t’i kthehemi normalitetit dhe të mos kemi më shqetësime 
rreth rikthimit të kësaj pandemie.
Gëzuar 2022
Bashkë e në SBASHK!

Bardh Bardhi, SUSHK 
Angazhimi e përkushtimi i Kryesisë 
dhe stafit qendror dhe mbështetja e 
tyre vazhdueshme na ndihmoi shumë 
neve në Kryesinë e SUSHK-ut për të 
zhvilluar shumë aktivitete në kuadër të 
SBASHK-ut dhe duke qenë shembull 
i mirë i angazhimit e i përpjekjeve për 
realizimin e kërkesave të anëtarësisë u 
krijua respekt meritor për SBASHK-
un dhe kjo se dëshmohet me faktin se 

të shtatë Universitetet publike të Republikës sonë janë pjesë e kësaj 
sindikate që përfaqëson në mënyrë të denjë kërkesat dhe zërin e të 
punësuarve në arsim që nga çerdhet e deri në Universitete, por edhe në 
institucionet e shkencës e kulturës. 
Arritje e madhe e SBASHK-ut ishte përfshirja edhe e Universiteteve në 
Kontratën Kolektive të Arsimit sepse kjo mundësoi që edhe në punësuarit 
në këto institucione të arsimit të lartë të jenë të mbrojtur dhe të gëzojnë 
shumë benifite. Edhe gjatë gjithë këtij viti kemi mbajtur shumë takime 
të Kryesisë së SUSHK duke informuar për situatën aktuale në arsim 
e duke debatuar e përkrahur vendimet e Kryesisë dhe organeve tjera 
të SBASHK. Takime e komunikim të rregull kemi mbajtur edhe me 
anëtarësinë në të shtatë Universitetet dhe kemi analizuar çdo kërkesë të 
anëtarësisë për t’i prezantuar ato në komunikim e rregullt me kryetarin 
dhe kryesinë e SBASHK-ut. Do theksuar se janë mbajtur me sukses 
zgjedhjet në Kuvendet sindikale të Universiteteve duke krijuar kështu 
kushtet për mbajtjen e Kuvendit të Universiteteve nga i cili do të dalin 
udhëheqësit e kësaj pjese të SBASHK-ut. 
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sonë në të tetë trajnimet e 
licencuara të SBASHK-ut. 
Koordinatori për organizim 
të brendshëm Ymer Ymeri 
bashkë me gjithë stafin qendror 
e në koordinim me udhëheqës 
të sindikatës komunale kanë 
arritur të përfshijnë numër të 
madh të kolegeve e kolegëve 
tanë në këto trajnime duke 
respektuar vullnetin e tyre. Ky 
aktivitet shumë i suksesshëm, 
por edhe angazhimet dhe 
përkushtimi i vazhdueshëm 
i stafit qendror dhe përballja 
me dinjitet ndaj çdo side ka 
bërë që të kemi një unitet të 
shkëlqyer dhe një besim të 
jashtëzakonshëm në SBASHK 
nga e gjithë anëtarësia. Kështu 
do të vazhdojmë edhe në të 
ardhmen sepse jemi bashkë e në 
SBASHK. 

Arif Elezaj, Klinë
Të mbështetur nga stafi qendror 
i SBASHK edhe në komunën 
e Klinës kemi zhvilluar 
shumë aktivitete në shërbim 
të anëtarësisë duke shënuar 
edhe rezultate konkrete. Kemi 
pasur dialog konkret edhe me 
institucionet e komunës së 
Klinës dhe një bashkëpunim 
korrekt edhe me kryetarin e 
komunës sonë në angazhimet 
e përbashkëta që çështjet 
e ngritura t’i zgjedhim me 
mirëkuptim dhe janë shënuar 
edhe arritje të mira. Po ashtu 

Isuf Lajçi, Pejë 
Vit i vështirë e me plot sfida ishte edhe 
viti 2021, por edhe përkundër kësaj 
SBASHK vazhdoi misionin në shërbim 
të anëtarësisë dhe në prezantimin 
e denjë të kërkesave legjitime. 
SBASHK falë përkushtimit të kryetarit 
Jasharaj dhe stafit qendror, por edhe të 
kryetarëve të nivelit komunal sindikal 

dhe të Universiteteve dhe veprimtarëve të shumtë sindikalë mbrojti 
figurën e mësuesit dhe emrin e respektuar të SBASHK-ut që u stolis 
nëpër vite e dekada me angazhime e arritje të mëdha në shërbim të 
anëtarësisë dhe me gjithë këto arritje kemi bërë që t’ia mbyllin gojën 
atyre që donin të thoshin ndonjë shpifje për ne. 
Në këtë atmosferë e përkushtim edhe në ne Pejë u angazhuam të 
realizojmë detyrat dhe vendimet që i merrnim bashkërisht në takimet e 
nivelit qendror. Kështu do të vazhdojmë edhe në të ardhmen sepse jemi 
betuar Bashkë e në SBASHK. 

Reshit Kushaj, Prizren
Njeriu ndjehet mirë kur sheh 
rrugëtimin e mbarë të sindikatës sonë 
dhe sukseset e arritjet ta heqin lodhjen 
e të japin forcë të vazhdosh sepse di 
pse po angazhohesh.. Ndjehemi mirë 
që kemi arritur të sigurojmë edhe të 
drejtën nga Kontrata Kolektive lidhur 
me pagesën 70 % të pagesës udhëtimit 
për 870 mësimdhënës udhëtarë që ka 
komuna jonë. Ky ishte vit plot sfida 
dhe pikëpyetje, por SBASHK-u me 

unitetin e shkëlqyer e me përkushtimin e përbashkët të stafit qendror 
dhe të gjithë udhëheqësve sindikalë e veprimtarëve të shumtë arriti 
t’u dalë përballë sfidave dhe në kushte, shpesh tepër të vështirësuara 
nga pandemia, nuk i ndali angazhimet, përkushtimin dhe sukseset 
nuk mungonin Kjo mua dhe gjithë anëtarësinë na bëri që vazhdimisht 
të ndjehemi krenar me sindikatën tonë dhe unë ndjehem mirë që 
m’u mundësua të jem në momente të duhura krah kryetarit Jasharaj, 
nënkryetares Shala dhe koordinatorit për organizim të brendshëm 
Ymeri në prezantimin publik e në medie dhe mbrojtjen e kërkesave të 
anëtarësisë dhe emrit të madh e të skalitur nëpër vite e dekada, nëpër 
furtuna e sfida të SBASHK-ut. Na priftë e mbara edhe në vitin 2022 
dhe nëpër gjithë vitet tjera që do të vijnë e urojmë që të sjellin momente 
të mira për të gjithë ne. Gëzuar. 
Ahmet Pllana, Prishtinë
Edhe në kryeqytetin Kosovës janë zhvilluar 
shumë aktivitete e angazhime në shërbim 
të anëtarësisë dhe janë shënuar rezultate të 
shumta falë përkushtimit tonë dhe përkrahjes 
së vazhdueshme të stafit qendror. Një arritje 
e madhe është shënuar edhe lidhur me 
pjesëmarrjen e mësimdhënësve të komunës 
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kemi zhvilluar shumë takime me 
anëtarësinë dhe kemi përcjellë 
te ta informacione për gjithë 
angazhimet e SBASHK-ut duke 
marrë vazhdimisht mbështetjen 
e tyre dhe kemi parë nga afër 
respektin meritor të tyre për 
sindikatën tonë. Në kryesi kemi 
debatuar për shumë çështje 
dhe unë i kamë prezantuar ato 
në takimet e nivelit qendror. 
Koleget e kolegët nga Klina 
përgëzojnë stafin qendror për 
angazhimet në shërbim të 
anëtarësisë.

Ramiz Polaci, Skenderaj
Gjatë gjithë këtij viti edhe në 
komunën tonë është zhvilluar 
aktivitet i vazhdueshëm 
sindikal . Falë angazhimit tonë 
dhe mirëkuptimit të qeverisë 
lokale kemi arritur të realizojmë 
edhe një pjesë të kërkesave nga 
Kontrata Kolektive e Arsimit. 
Po ashtu falë përkushtimit të 
stafit qendror edhe në trajnimet 
e licencuara janë përfshirë 
një numë ri konsideruar 
i punëtorëve arsimor nga 
komuna jonë. Unë bashkë me 
kryesinë kemi mbajtur takime 
të shumta dhe kemi vizituar 
edhe shkollat për të parë nga 
afër situatën e krijuar dhe për të 
bashkëbiseduar me anëtarësinë 
për të gjithë çështjet arsimore 
dhe sindikale. Agjendën gjatë 

gjithë vitit zgjedhor e kemi respektuar duke mbajtur zgjedhje me 
respektim të plotë të Statutit të SBASHK-ut. Këtë vit e vlerësojmë 
të vështirë, por edhe me arritje e suksese të shumta. Sindikalistët nga 
komuna jonë, sikur koleget e kolegët tanë nga e tërë Kosova do të 
vazhdojmë bashkë e në SBASHK. 

Muzli Blakaj, Istog
Viti 2021 nuk ishte i lehtë dhe solli 
edhe shumë sfida, të cilat i kemi 
tejkaluar falë përkushtimit të stafit 
qendror dhe të kryesisë sonë këtu në 
Istog. Është bërë angazhim i madh 
ën stafin qendror dhe publikimi dhe 
prania e vazhdueshme në medie ka 
bërë që informimi te anëtarësia të 
jetë me kohë dhe i plotë. Janë bërë 
edhe zgjedhjet në shoqatat sindikale 
në institucionet arsimore në komunë 

tonë dhe ato të Kuvendit të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në 
komunën tonë. Do të vazhdojmë angazhimet duke pasur mbështetjen e 
plotë të stafit qendror , të cilët i përgëzojmë për angazhimet dhe arritjet 
e shumta në shërbim të anëtarësisë. Ju lumtë dhe gëzuar. Fat e shumë 
suksese edhe në vitin 2022. 

Fejzullah Vranovci, Ferizaj
Në komunë e Ferizajt janë zhvilluar 
shumë aktivitete sindikale dhe 
janë shënuar edhe rezultate falë 
mbështetjes së vazhdueshme të stafit 
qendror. Duke respektuar kërkesat 
dhe vullnetin e anëtarësisë i jemi 
drejtuar vazhdimisht stafit qendror për 
organizimin e trajnimeve dhe ata kanë 
mundësuar të zhvillojmë me sukses 
këtë aktivitet duke përfshirë numër të 
madh të punëtorëve arsimor nga e tërë 

komuna e Ferizajt .Po ashtu do theksuar se edhe zgjedhjet janë mbajtur 
me sukses të plotë e duke respektuar në tërësi Statutin e SBASHK-
ut. Ndjehem mirë që po vazhdoj të udhëheq Kuvendin e Sindikatës 
së Arsimit Parauniversitar të Ferizajt duke vazhduar me angazhimet 
dhe duke ruajtur atmosferën e krijuar nga kolegu Rexhep Sadiku dhe 
kryesia e kaluar. 

Xhavit Rexhaj, Shtime 
Edhe pse jemi nga komunat e 
vogla jemi angazhuar të realizojmë 
kërkesat e anëtarësisë sonë dhe kemi 
shënuar edhe arritje të ndryshme falë 
bashkëpunimit tonë dhe mbështetjes 
së stafit qendror. Kemi qenë pjesë 
e çdo aktiviteti të sindikatës sonë 
në shërbim të anëtarësisë , e cila 
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se viti që po vjen do të sjellë 
ditë më të mira për arsimin e 
Kosovës. 

Lulzim Thaqi, Kamenicë
Pas pranimit të detyrës si 
kryetar jam shumë i kënaqur 
me bashkëpunimin me nivelin 
qendror rreth çdo kërkese, 
sidomos rreth organizimit të 
trajnimit për mësimdhënës. 
Vlen të ceket se vetëm gjatë 
muajit tetor dhe nëntor nga 
komuna jonë kanë ndjekur 
trajnime me prani fizike 50 
mësimdhënës dhe trajnime të 
organizuara online kanë ndjekur 
150 mësimdhënës të cilët janë 
të kënaqur rreth kësaj mundësie 
të ndjekjes së trajnimeve dhe 
të gjithë janë të akredituara. 
Numri i anëtarëve në komunën 
tonë vazhdon të rritet. 
Krejt në fund ne, sindikalistët, 
nga Kamenica gjithë shqiptarëve 
ngado që janë ju urojmë shëndet 
dhe mbarësi e urime festat e 
fundvitit.

Haki Krasniqi, Fushë Kosovë
Pasi që kam marrë besimin e 
anëtarësisë për të qenë në krye të 
detyrave sindikale për komunën 
tonë jam angazhuar bashkë 

ka shprehur vazhdimisht respekt meritor për stafin qendror dhe 
SBASHK-un n tërësi. Një aktivitet shumë i qëlluar i SBASHK-ut është 
edhe organizimi i trajnimeve për punëtorët arsimor dhe besoj se ky 
aktivitet do të zhvillohet edhe në të ardhmen për t’u mundësuar gjithë 
punëtorëve arsimor që bazuar në vullnetin e tyre që të jenë pjesë e 
këtyre trajnimeve për të marrë njohuri të reja dhe për të arritur numrin 
e duhur të orëve të trajnimit që kërkohen për licencën e punës dhe për 
të nisur edhe me procesin e gradimeve. 

Veli Morina, Rahovec
Përkushtimi, angazhimi dhe prezantimi 
i dinjitetshëm i kryetarit Jasharaj dhe 
stafit qendror në emër të SBASHK-
ut, angazhimet dhe veprimtaritë 
e shumta sindikale të organizuara 
nga koordinatori për organizim të 
brendshëm kanë qenë edhe këtë vit një 
mbështetje e mirë për mua, kryesinë 
dhe veprimtarët tjerë sindikalë në 
Rahovec për të pasur aktivitete të 
shumta në shërbim të anëtarësisë sonë. 

I gjithë ky aktivitet na ndihmoi që, edhe përkundër kushteve mjaft të 
vështirësuara nga pandemia, të realizojmë objektivat tona dhe të jemi 
në krye të detyrave arsimore dhe sindikale. Kemi zhvilluar vazhdimisht 
komunikime anëtarësinë duke e informuar për aktivitetet dhe duke parë 
e dëgjuar nga afër shqetësimet e tyre dhe duke pranuar me kënaqësi 
edhe propozime konkrete për angazhimet e radhës. Në një atmosferë 
pune e uniteti janë kryer edhe zgjedhjet neper shoqata e pastaj edhe 
në nivelin komunal duke përcaktuar edhe detyra konkrete. Shpresojmë 
se me angazhime të vazhdueshme dhe me mbështetjen e pakursyer të 
stafit qendror do të shënojmë arritje të larta edhe në vitin e ardhshëm. 
Gëzuar bashkë e në SBASHK. 

Sali Maliqi, Gjakovë
Pandemia ndërroi ritmet e jetës 
në Kosovë, por edhe kudo në botë 
duke i bërë shumë më të vështira 
angazhimet në procesin mësimor, por 
edhe në angazhimet sindikale. Mirëpo, 
SBASHK dëshmoi edhe një herë se 
di dhe mundet të qëndroj përballë 
furtunave e sfidave të Kosovës duke 
dhen kontribut me vlerë në rrjedhën e 
mbarë të procesit mësimor dhe duke 

organizuar shumë aktivitete sindikale në shërbim të anëtarësisë. Kjo 
frymë e angazhimit është parë edhe gjatë gjithë këtij viti, që ishte me 
plot sfida, por që i kemi tejkaluar me unitet e përkushtim e duke pasur 
mbështetjen e vazhdueshme të stafit qendor . Vlen të theksohet se një 
punë e madhe është bërë edhe në organizimin e trajnimeve sipas vullnetit 
të punëtorëve arsimor nga e tërë komuna jonë duke u mundësuar atyre 
që të marrin njohuri të reja në shërbim të ngritjes së vazhdueshme të 
cilësisë . Ne do të vazhdojmë me unitetin e përkushtimin duke shpresuar 
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me kryesinë për të realizuar 
detyra konkrete në shërbim 
të anëtarësisë dhe arritjet 
janë fryt i bashkëpunimit dhe 
mbështetjes së stafit qendror. 
Kemi vazhduar me trajnimet 
sipas vullnetit të anëtarësisë dhe 
janë shënuar rezultate të mira në 
këtë aktivitet shumë të qëlluar, 
që po u mundëson kolegëve 
tanë marrjen e njohurive të reja, 
bashkëbisedën me të tjerët për 
shumë çështje me interes për 
procesin mësimor dhe aktivitetet 
sindikale, por edhe për të arritur 
në numrin e kërkuar të orëve të 
trajnimeve për licencat. 

Arsim Krasniqi, Junik
Komuna jonë ka pak institucione 
arsimore , por ne nuk jemi ndier 
as edhe një herë të vegjël sepse 
me krenari e themi se jemi pjesë 
e sindikatës më unike e me 
emrin e nderuar SBASHK. Falë 
mbështetjes së stafit qendror 
kemi qenë pjesë e aktiviteteve 
sindikale dhe jemi mundur të 
realizojmë detyrat në shërim 
të anëtarësisë. Virtyt i lartë i 
SBASHK-ut është uniteti dhe 
respekti i njëjtë për të gjithë. Ky 
unitet ishte forca jonë e madhe 
në përballjet me plot sukses 
ndaj sfidave të kohës dhe kështu 
do të vazhdojmë bashkë e në 
SBASHK. 

Alush Maloku, Vushtrri
Në komunën e Vushtrrisë falë Kontratës 
Kolektive të Arsimit , që është arritje 
e jashtëzakonshme e SBASHK-ut në 
shërbim të anëtarësisë kemi arritur 
të realizojmë shumë nga benefitet që 
ajo sjellë për anëtarësinë. Po ashtu 
në mbështetje nga stafi qendror e në 
veçanti nga koordinatori për organizim 

të brendshëm Ymer Ymeri kemi arritur të respektojmë kërkesat dhe 
vullnetin e shumë anëtarëve të sindikatës sonë nga komuna e Vushtrrisë. 
Po ashtu vlen të shtohet se kemi bërë punë të mirë edhe si kryesi e 
sindikatës për komunë tonë duke mbajtur takime me anëtarësinë nëpër 
shkolla e duke debatuar për situatën aktuale e duke i njoftuar ata për 
angazhimet e nivelit qendror. Jam munduar që të gjitha kërkesat e tyre 
dhe çështjet e ngritura t’i bashkëbisedoj me kryetarin e SBASHK-ut 
dhe me stafin qendror e po ashtu i kam debatuar edhe në takimet e 
nivelit qendror. 

Besnik Kurteshi, Novobërdë
Komuna jonë ka specifikat e veta, por 
ne kemi munduar të angazhohemi 
me tërë mundësitë në shërbim të 
anëtarësisë. Shprehim respekt për 
stafin qendror që gjithmonë kanë 
qenë pranë nesh duke na bërë pjesë 
të aktiviteteve sindikale në shërbim 
të anëtarësisë dhe kjo na ka shtuar 
forcën dhe vullnetin për angazhime 
të reja . Kështu do të vazhdojmë 

edhe në ardhmen sepse në SBASHK , pavarësisht se është e vogël a e 
madhe një komunë, ndjemi të gjithë të barabartë dhe marrim pjesë në 
gjithë angazhimet e përbashkëta dhe dëgjohet zëri ynë , që është zë i 
anëtarësisë nga kjo komuna jonë. 

Kemajl Bislimi, Viti
Edhe përkundër vështirësive të shumta 
krijuar nga pandemia me angazhim të 
vazhdueshëm e në mbështetje nga stafi 
qendror ehe në Viti kemi zhvilluar 
aktivitete të shumta në shërbim të 
anëtarësisë duke arritur edhe rezultate 
në realizimin e kërkesave të tyre. Duke 
respektuar vullnetin e anëtarësisë i 
jemi drejtuar shpesh stafit qendror 
për trajnime dhe angazhimi maksimal 
i koordinatorit për organizim të 
brendshëm Ymer Ymeri dhe stafit 

qendror ishte ndihmesë e madhe për rrjedhë të mbarë të trajnimeve , në 
të cilin aktivitet jemi të bindur se Vitia u bë shembull i mirë. Po ashtu 
duke respektuar agjendën e zgjedhjeve të brendshme kemi arritur me 
kohë të zhvillojmë zgjedhjet në shoqata sindikale duke respektuar në 
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të anëtarësisë e realizimit të 
kërkesave të tyre. Në komunë 
tonë falë shembullit të mirë 
të angazhimit të stafit qendror 
dhe përkushtimit tonë numri 
i anëtarëve në SBASHK ka 
shënuar rritje të vazhdueshme 
. Jam i bindur se edhe në të 
ardhmen do të jetë uniteti i 
njëjtë dhe do të ketë angazhime 
e përkushtim në shërbim të 
anëtarësisë në krye me kryetarin 
e ri Vloran Krasniqi. Unë isha 
dhe do të mbetem gjithmonë 
veprimtar sindikal në shërbim 
të aktiviteteve të SBASHK-ut. 

Nazim Gashi, Suharekë 
Nuk ka shumë kohë që kam 
marrë besimin e anëtarësisë së 
komunë sonë përmes votës së 
lirë që të jem kryetar i Kuvendit 
të Sindikatës së Arsimit 
Parauniversitar për komunë 
tonë. Kolegët e mi më kanë 
pritur shumë mirë në takimet 
e nivelit qendror e po ashtu 
shpreh respekt për kryetarin 
Jasharaj dhe stafin qendror, të 
cilët që në takimin e parë duke 
më përgëzuar për detyrën kanë 
krijuar një atmosferë të tillë që 
edhe unë të ndjehem si pjesëtar i 
respektuar i një familje të madhe 
që quhet SBASHK. Rrugën që 
kanë trasuar paraardhësit e mi 
Sadik Shala e Murat Bytyqi do 
të vazhdojë i bindur se do të 
kem përkrahjen dhe këshillat 
e tyre me vlerë, që mua dhe 
kryesisë do të na ndihmojnë 

përpikëri Statutin e pastaj kemi mbajtur edhe Kuvendin zgjedhor të 
nivelit komunal, në punimet e të cilit kanë marrë pjesë edhe kryetari 
Rrahman Jasharaj dhe koordinatori për organizim të brendshëm Ymer 
Ymeri, të cilët nga afër kanë parë unitetin dhe entuziazmin për punë e 
angazhime sindikale. 

Luljeta Boshnjaku, Obiliq
Viti 2021 ishte me plot sfida, mirëpo 
duke qenë unik në kuadër të SBASHK-
ut kemi bërë përpjekje për të realizuar 
kërkesat e anëtarësisë dhe gjatë 
komunikimit e takimeve të kryesisë 
kemi analizuar situatën aktuale 
dhe kemi përcjellë kërkesat dhe 
shqetësimet e anëtarësisë në takimet e 
nivelit qendror dhe bashkërisht kemi 
marrë qëndrime si si duhet vepruar në 

përpjekje për realizimin e këtyre kërkesave , që ishin të njëta me ato të 
kolegëve nga e tërë Kosova. Arritje janë shënuar edhe në organizimin 
e trajnimeve dhe anëtarësia e komunës sonë shpreh mirënjohje për 
koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer Ymeri dhe stafin 
qendor që kanë bërë shumë angazhime me qëllim që të realizohet 
vullneti i anëtarësisë për pjesëmarrje në trajnimet e licencuara të 
SBASHK-ut.

Basri Dernjani, Hani i Elezit 
Jemi nga komunat e vogla të Kosovës, 
por falë angazhimit e përkushtimit tonë 
dhe të mbështetjes së vazhdueshme 
të stafit qendror kemi arritur të 
shënojmë rezultate të mira në gjithë 
aktivitetet në shërbim të anëtarësisë. 
Në takimet e nivelit qendror kemi 
hasur në mirëkuptim dhe bashkërisht 
kemi debatuar për sfidat, problemet 
dhe kërkesat e anëtarësisë që janë të 

njëjta në tërë Kosovën dhe kemi dhen kontributin tonë në unitetin e 
SBASHK-ut dhe në arritjet që janë për çdo lëvdatë. 
Ishte ky vit zgjedhor në SBASHK dhe në komunë tonë zgjedhjet kanë 
pasur rrjedhë të mbarë dhe të vendosur që të vazhdohet me gjithë 
angazhi9met në shërbim të anëtarësisë. 

Xhevit Skenderi, Dragash
Në vendim tim se shpejti do të vjen 
dikush tjetër i merituar dhe besoj shumë 
se ai do të vazhdojë rrugëtimin e nisur 
e drejt sukseseve të reja. Jam ndjerë 
krenar me kolegët e mi në Dragash dhe 
me gjithë kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve sepse 
gjithmonë kemi qenë unik e në frontin e 
përbashkët të angazhimeve në shërbim 
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drejt arritjeve të reja në shërbim 
të anëtarësisë. 

Hamdi Aliu, Shtërpcë 
Një komunë e vogël dhe me 
specifika të veçanta është 
kjo komuna jonë. Ne jemi 
munduar me gjithë mundësitë 
që të realizojmë detyrat tona në 
shërbim të anëtarësisë. Kjo është 
arritur më lehtë falë angazhimit e 

Duke respektuar Statutin e 
SBASHK-ut, që saktëson se 
zgjedhjet e brendshme duhet 
mbajtur çdo katër vite, Këshilli 
Drejtues edhe zyrtarisht e shpalli 
vitin 2021 si vit zgjedhor duke 
kujtuar se zgjedhjet në nivel 
shoqatash duhet monitoruar 
nga kryetari i nivelit komuna 
sindikal a i Universiteteve, apo 
ndonjë nga personat e zyrtarizuar 
të kryesive, kurse zgjedhjet 
në Kuvendet e Sindikatës së 
Arsimit Parauniversitar në 
komuna e t Kosovës dhe të 
Kuvendit të Universiteteve do 
të monitorohen nga kryetari 
i SBASHK dhe anëtarë të 
autorizuar stafit qendror. 
Kushtet e krijuara nga pandemia 
dhe Vendimet e Qeverisë dhe 
Rekomandimet e Institutit 
Kombëtar të Shëndetit Publik 
kanë krijuar vështirësi në 

mbështetjes së vazhdueshme të stafit 
qendror. Kemi mbajtur vazhdimisht 
takime me kryetarët e shoqatave 
sindikale dhe kërkesat e shqetësimet 
e tyre i kemi prezantuar në takimet e 
nivelit qendror. Besoj se edhe kolegu 
im Bektesh Bajrami, që u zgjodh në 
Kuvendin zgjedhor të Sindikatës së 
Arsimit Parauniversitar për komunën 
tonë do të vazhdojë me angazhimet 
në shërbim të anëtarësisë.  

realizimin e kësaj agjende, por falë përkushtimit të stafit qendror dhe 
të kryetarëve të nivelit komuna sindikal e të Universiteteve u arrit që 
të realizohet ky aktivitet i rëndësishëm duke u respektuar në përpikëri 
Statuti i SBASHK-ut. Një angazhim shtesë për të gjithë veprimtarët 
sindikalë ishte edhe plotësimi me kujdes i tetë formularëve e deklarime, 
që po kërkoheshin nga një Udhëzim Administrativ i Ministrisë ë Punës 
e Mirëqenies Sociale në kudër të ri-regjistrimit të sindikatave, por edhe 
kjo u realizuar me pedanteri e kujdes që nga organet udhëheqëse të 
shoqatave e deri të nivelet më të larta të organizimit sindikal. 
Me të përfunduar me sukses pjesa e parë e agjendës së zgjedhjeve 
nëpër gjithë shoqatat sindikale, që nga çerdhet e deri në Universitete, 
u krijuan kushtet për të vazhduar me agjendën e zgjedhjeve e duke 
mbajtur Kuvende zgjedhore të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar 
dhe të Universiteteve Publike të Kosovës.
I gjithë ky aktivitet dhe rrjedha e mbarë e tij është përcjellë me 
vëmendje dhe për lexuesit tanë kemi publikuar shkrime nga zgjedhjet 
e mbajtura në nivel komunash duke treguar edhe se kush janë zgjedhur 
për të udhëhequr me këto kuvende. Në gazetën vjetore “Rrugëtimi i 
SBASHK-ut 2021” po kujtojmë edhe një herë, duke ilustruar me nga 
një foto nga Kuvendet zgjedhore, se kush fitoi besimin përmes votës së 
fshehtë e të lirë për të udhëhequr në katër vitet e ardhshme Kuvendet e 
Sindikatës së Arsimit Parauniversitar në komunat e Kosovës. 
Kryetarë të Kuvendeve të Sindikatës së Arsimit Parauniversitar u 
zgjodhën :

Viti 2021 , vit i zgjedhjeve të brendshme në SBASHK

Deçan-Burim Avdijaj

Gjakovë – Zenun Nimani

Dragash – Vloran Krasniqi

Gjilan – Blerim Mehmeti

Ferizaj– Fejzullah Vranovci

Drenas –Ilaz Dervishi

Fushë Kosovë – Haki Krasniqi

Hani i Elezit – Basri Dernjani
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mbrojtur arsimin shqip dhe duke 
kultivuara e ruajtur shpresën për 
Kosovën e lirë e të pavarur. Ai 
ka shtuar se edhe në këto vite kur 
pandemia po krijon probleme të 
shumta kudo në botë punëtorët e 
arsimit prapë u dëshmuan duke 
mbrojtur arsimin shqip nga një 
armik tjetër , që është tinëzar 
dhe ka rrëmbyer edhe shumë 
kolege e kolegë. 

Duke vazhduar me realizimin e agjendës së zgjedhjeve në vitin zgjedhor 
të SBASHK-ut është mbajtur sot në sallën e takimeve të Qendrës së 
Studentëve Kuvendi i Arsimit Parafillor, Fillor e të Mesëm të Ulët.
Në fillim të takimit Kryetari i këtij Kuvendi Blerim Mehmeti ka 
falënderuar delegatët për pjesëmarrje duke përshëndetur në emër të tyre 
kryetarin e SBASHK-ut Rrahman Jasharaj dhe nënkryetaren Vjollca 
Shala. Pas kësaj ai ka prezantuar rendin e punës, që është aprovuar 
njëzëri. Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj ka përgëzuar 
gjithë delegatët e pranishëm, por edhe kolegët e koleget kudo janë në 
Kosovë për punën e përkushtimin duke kujtuar se punëtorët e arsimit u 
dëshmuan në misionin e tyre të shenjtë edhe në vitet e okupimit duke 

Klinë- Arif Elezaj

Novobërdë- Besnik Kurteshi

Prishtinë- Ahmet Pllana

Lipjan- Ermrush Ahmeti

Obiliq- Luljeta Boshnjaku

Prizren- Reshit Kushaj

Malishevë- Skënder Gashi

Pejë- Isuf Lajçi

Rahovec- Veli Morina

Mitrovicë- Isa Ismajli

Podujevë- Fadil Halimi

Shtime- Xhavit Rexhaj

Shtërpcë- Bektesh Bajrami Skënderaj- Ramiz Polaci Suharekë- Nazim Gashi, Viti- Kemajl Bislimi

U mbajt Kuvendi i Arsimit Parafillor, Fillor e të Mesëm të Ulët

Istog – Musli Blakaj Junik – Arsim Krasniqi Kaçanik – Fevzi Bunjaku Kamenicë – Lulzim Thaçi
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Kryetari Jasharaj ka lavdëruar 
pastaj edhe angazhimet e 
vazhdueshme të kryetarit të 
Kuvendit të Arsimit Parafillor, 
Fillor e të Mesëm të Ulët, Blerim 
Mehmeti për të cilin ka veçuar 
se gjithmonë është angazhuar 
dhe ka prezantuar në takime të 
shumta në SBASHK, por edhe 
në institucione zërin, jo vetëm 
të këtij niveli arsimor, por edhe 
të SBASHK-ut në tërësi.

Në sallën e takimeve në 
Qendrën e Studentëve u mbajt 
Kuvendi i Arsimit të Mesëm të 
Lartë. Në mungesë të kryetarit 
të Sindikatës së Arsimit të 
Mesëm të Lartë, takimin e 
hapi dhe e drejtoj nënkryetarja 
e SBASHK-ut Vjollca Shala 
e cila përshëndeti delegatët e 
pranishëm dhe i përgëzoj për 
punën dhe përkushtimin e tyre, 
e në veçanti shprehi falënderim 
dhe respekt për kryetarin e 
SAMK Rexhep Sadiku dhe 
kryesinë e SAMK. Rexhep 
Sadiku është angazhuar dhe ka 
prezantuar arsimin e mesëm të 
lartë në takimet e SBASHK-ut 
dhe ka dhënë një kontribut të 
çmuar.

Më pastaj nënkryetarja 
prezantoi rendin e punës të 
cilin e aprovuan unanimisht 
delegatët. Në takim ishte edhe 
koordinatori për organizim të 
brendshëm të SBASHK -ut 
Ymer Ymeri i cili ka dhënë 

Pas kësaj Komisioni zgjedhor ka 
filluar me procesin zgjedhor duke 
pranuar fillimisht propozimet për 
të gjithë pozitat udhëheqëse të këtij 
Kuvendi.
Në një garë mes dy e më shumë 
kandidatëve e përmes votës së lirë 

kryetar është rizgjedhur Blerim Mehmeti kurse nënkryetare Lutfie 
Ibrahimi. U zgjodh edhe kryesia nga të kandiduarit nga të gjitha pjesët 
e Kosovës. Kryesia e re ka këtë përbërje: Shqipe Zeneli, Arif Elezaj, 
Burim Beka, Hyrie Hoti, Shpresa Musa, Besim Kryeziu dhe Blerina 
Haraçia. 
Kryetari Mehmeti në fjalën përmbyllëse falënderoi të gjithë të 
pranishmit për besimin e dhënë duke premtuar se bashkë me kryesinë 
do të angazhohen edhe në të ardhmen për të prezantuar në mënyrë 
të denjë kërkesat dhe zërin e anëtarësisë e duke dhënë kontribut për 
ruajtjen e unitetit në SBASHK. 

sqarime lidhur me procesin 
e zgjedhjeve duke dhënë 
kontribut që Statuti të 
respektohet në tërësi dhe që 
procesi i zgjedhjes të ketë 
rrjedhë të mbarë.
Në vazhdim të takimit 
delegatët kanë zgjedhur komisionin zgjedhor. Komisioni zgjedhor 
më pastaj ka filluar me procesin zgjedhor duke pranuar fillimisht 
propozimet për të gjithë pozitat udhëheqëse të këtij Kuvendi.
Në një garë mes dy kandidateve përmes votës së lirë kryetare është 
zgjedhur Hanife Salihu kurse nënkryetar Kemajl Bislimi. U zgjodh 
edhe kryesia e SAMK që përfshin të gjitha regjionet e Kosovës. Kryesia 
e SAMK është në këtë përbërje: Valbona Kryeziu, Arta Haxhimehmeti, 
Shkurte Berisha, Ganimet Mrasori, Fevzije Tafili Berisha, Emerlla 
Zejnullahu dhe Vlora Bejtullahu.

Kryetarja Salihu në fjalën e saj përmbyllëse falënderoj të gjithë të 
pranishmit për besimin e dhënë duke premtuar se bashkë me kryesinë 
do të angazhohen për të prezantuar në mënyrë të denjë kërkesat dhe 
zërin e anëtarësisë e duke dhënë kontribut për ruajtjen e unitetit në 
SBASHK.
Në takimin e kuvendit të arsimit të mesëm të lartë u dëshmua uniteti 
dhe mbështetja e fuqishme për SBASHK-un.

Kuvendi i Arsimit të Mesëm të Lartë
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angazhimet si dhe për unitetin 
e treguar përball sfidave të 
shumat të kohës. Ai ka shtuar 
se për të ka qenë nder e krenari 
që të angazhohet bashkë 
me Bardh Bardhin, i cili ka 
prezantuar në mënyrë të denjë 
kërkesat e anëtarësisë nga të 
gjithë Universitetet dhe ka dhen 
kontribut me vlerë edhe në të 
shumë nga angazhimet në nivel 
qendror. Kryetari Jasharaj ka 
përshëndetur dhe ka falënderuar 
edhe prof. dr. Azem Kyçyku, i 
cili ishte pjesë e këtij takimi, për 
përkushtimin dhe kontributin e 
tij në angazhimet e SBASHK-
ut. 
Pas kësaj Komisioni zgjedhor 
ka nisur me procesin e 
kandidimeve e pastaj edhe të 
votimit për organet udhëheqëse 
të SUSHK , për Komisionin 
mbikëqyrës dhe për delegatët 
e Kongresit e për përfaqësuesit 
e Universiteteve në Këshillin 
Drejtues. 

Në një garë të fortë e mes 2 e 
më shumë kandidatëve kryetar 
u rizgjodh Bardh Bardhi , kurse 
nënkryetare Sinavere Ukshini. 
U zgjodhën po ashtu me votën 
e fshehtë e të lirë edhe 9 anëtarë 
të kryesisë Afrim Qela, Abedin 
Sadriu, Bekë Kuqi, Besa 
Rexhepi, Flutura Demaku, Refik 
Ibrahimi, Përparim Avdullahu, 
Arta Zabërgja dhe Veli Kryeziu. 
Po me votën e lirë e të fshehtë 
u zgjodhën edhe delegatët për 
kongresin e dhe përfaqësuesit 
e SUSHK –ut në Këshillin 
Drejtues të SBASHK-ut.

Sindikata e Universiteteve dhe Shkencës e Kosovës, e cila është njëra 
nga shtyllat e SBASHK-ut, pas kryerjes me sukses të zgjedhjeve nëpër 
shoqata sindikale dhe në Kuvendet e të 7 Universiteteve, ka mbajtur 
Kuvendin zgjedhor në Amfiteatrin “Idriz Ajeti” te Fakultetit Filologjik.

Në hapje të këtij Kuvendi kryetari Bardh Bardhi përshëndetur 
pjesëmarrësit, që po përfaqësonin Fakultetet e Kosovës dhe në emër të 
tyre ka falënderuar për pjesëmarrje kryetarin e SBASHK-ut Rrahman 
Jasharaj dhe zyrtarin ligjor Blendor Shatri. Pas kësaj kryetari Bardhi ka 
prezantuar raportin e punës dhe atë financiar për katër vitet e kaluara, të 
cilët në formë të shkruar ua kishte dërguar me kohë gjithë pjesëmarrësve 
të këtij Kuvendi. Ai pastaj është ndalur në momente të veçanta të 
aktivitetit të SUSHK në kuadër të SBASHK-ut e duke veçuar faktin se 
pas angazhime të mëdha e në mbështetje të fuqishme të stafit qendror 
të SBASHK-ut u ararit që edhe në Universitetet të jenë të përfshirë 
në Kontratën e Arsimit të Kosovës e me këtë u krijuan mundësitë që 
anëtarët e SBASHK-ut , të punësuar në këto institucione e të arsimit 
të lartë të gëzojnë gjithë mbrojtjen , por edhe benifitet sikur edhe 
sindikalistët tjerë të arsimit të Kosovës. Ai ka kujtuar edhe aktivitete e 
arritje të tjera duke vlerësuar lart edhe kontributin e kryetarit Jasharaj 
dhe gjithë stafit qendror. 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman Jasharaj në fjalën e tij përshëndetëse 
ka përgëzuar përfaqësuesit e gjithë Universiteteve për punën dhe 

Kuvendi zgjedhor i Sindikatës së Universiteteve dhe Shkencës të 
Kosovës (SUSHK)
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Tani e dy vite Covid ka shtrirë mbretërinë e vet të zezë kudo në Kosovë, Ballkan, Evropë e në tërë botën. 
Njerëzit u desh të bëhen pjesë e një beteje për jetë a vdekje. SBASHK-u me gjithë anëtarësinë edhe në këto 
kushte tepër të vështirësuara bën angazhime sublime për ta ruajtur arsimin dhe për të zhvilluar atë në rrethana 
tepër të vështirësuara e të përballur vazhdimisht me këtë armik tinëzar. 
Covid u bë shok i ngushtë me vdekjen dhe ua ndërpreu rrugëtimin në misionin e shenjtë shumë kolegeve e 
kolegëve tanë. Lajmet që ata më nuk janë mes nesh na pikëlluan vazhdimisht dhe edhe sot e gjithë motin do 
ta ruajmë e lartësojmë kujtimin për ta. Lavdi për jetën dhe veprën e tyre të madhe në edukimin e arsimimin e 
brezave . Lavdi për luftën e tyre të vazhdueshme në shërbim të dritës e kundër errësirës. I përhershëm do të 
jetë kujtimi për ta. Punëtorët arsimor që kanë vdekur nga covid-19:

I përhershëm kujtimi për ta

Ali Shabanaj, 
ish - kryetar 

i SBASHK-ut

Bislim Behrami, 
veprimtar sindikal 

i SBASHK-ut 

Jakup Krasniqi 
01.07.1955 - 02.08.2020 

Sh.F.M.U. ” Zenel 
Hajdini” - Prishtinë

Hajrije Rrecaj 
10.03.1957 - 05.06.2020 

Sh.F.M.U. “Faik 
Konica” - Prishtinë

Milaim Berisha 
15.04.1960 - 2020 
Sh.F.M.U.“Ahmet 
Gashi” - Prishtinë

Ajete Islami
Sh.F.M.U. “Zenel 

Hajdini” - Prishtinë

Rexhep Murseli 
15.04.1958 - 18.01.2021 

Sh.F.M.U. “Bajram 
Curri” - Drenas

Mujë Gashi
14.07.1960 - 14.09.2021 

Sh.F.M.U. “Abedin 
Bujupi” Arllat - Drenas

Mejdi Cani
1958 - 2020

 - Gjilan

Sabit Bajrami
05.07.1962 - 07.11.2020 

- Gjilan

Shemsi Zuka 
19.07.1958 - 11.12.2020 

- Viti

Naser Beqiri
06.04.1965 - 10.01.2021 

- Viti

Vesel Kryeziu 
22.01.1956 - 08.09.2020 

Sh.M.L.T. “Skender 
Luarasi” - Suharekë

Sefer Morina 
01.09.1963 - 12.09.2020 

Sh.M.L.T. “Skender 
Luarasi” - Suharekë

Haxhi Muhadri 
15.05.1958 - 06.09.2021

 - Gjakovë

Xhemajl Gashi 
20.11.1963 - 06.04.2021 
Sh.M.L.P. “Anton Qeta”

 - Skenderaj

Haki Rushiti
18.09.1961 - 22.07.2020 

Sh.F.M.U. “Azem 
Bejta” - Skenderaj

Shefki Sherifi 
05.03.1956 - 11.07.2020 

- Viti

Isat Shala
03.09.1959 - 14.03.20

 - Skenderaj

Haki Javori
26.09.1959 - 09.09.2021 

Sh.F.M.U. “Gjergj 
Kastrioti” - Malishevë

Idriz Misini
25.01.1959 - 18.11.2020 

Sh.F.M.U. “Gjon 
Serreçi” - Ferizaj

Skender Haxhimusa
10.07.1956 - 28.04.20 

- Ferizaj

Milaim Avdiu 
19.07.1962 - 28.04.2021 

- Ferizaj

Milaim Bilalli 
05.10.1967 - 05.12.2021 

Sh.F.M.U. “Abedin 
Rexha” - Skenderaj
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Samet Halimi 
15.12.1956 - 12.10.2020 

Sh.F.M.U. “Ulina” 
Kosavë - Dragash

Ilmi Elshani
23.09.1958 - 15.02.2021 

Sh.F.M.U. “Sadedin 
Hajda” - Rahovec

Isuf Rrahmanaj 
30.05.1960 - 10.04.2021 

Sh.F.M.U. ”Rudolf 
Walter “Dejn - Rahovec

Besnik Krasniqi 
17.11.1959 - 30.03.2021 

Gjimnazi “Gjon 
Buzuku” - Prizren

Rrahim Zymberi 
12.05.1956 - 28.03.2021 

- Ferizaj

Vehbi Vehbiu 
12.04.1958 - 04.05.2021 

- Ferizaj

Fahri Salihi
28.09.1962 - 13.07.2020 

- Ferizaj

Naser Kastrati 
07.05.1956 - 30.10.2020 

- Pejë

Afrim Gashi
08.09.1974 - 08.11.2020 

- Pejë

Ali Mustafë Lajçi 
16.03.1952 - 05.07.2020 

- Pejë

Mursel Mustafë Lajçi 
05.08.1950 - 09.07.2020 

- Pejë

Qemajlie Burri 
Dranqolli

17.04.1951 - 20.04.2021 
- Pejë

Shahe Tafili
30.06.1955 - 02.12.2020 

- Pejë

Binak Lajçi
22.12.1953 - 19.07.2020 

- Pejë

Skender Luci 
Sh.F.M.U. “8 Marsi” 

- Pejë

Sabatin Tahiri 
27.01.1963 - 10.01.2021 

Sh.M.L. “Rruzhdi 
Berisha” - Dragash

Agim Hoxha 
03.03.1961 - 25.05.2020 

Sh.F.M.U. “Mati 
Logoreci” - Prizren

Bislim Kuteli 
23.06.1964 - 25.07.2021 

Sh.F.M.U. “Ulina” 
Kosavë - Dragash

Stafi i SBASHK-ut përshëndetje dhe mesazh për anëtarësinë 

Të nderuar lexues në këtë përkujtim kemi botuar fotot e gjithë kolegeve e kolegëve tanë të ndjerë që i kanë 
dërguar kryetarët e nivelit komunal sindikal. Kërkojmë ndjesë nëse kryetarët kanë harruar të dërgojnë te ne 
fotot për ndonjërin nga kolegët e ndjerë nga cila do komunë.

Ymer Ymeri
Ishte ky një vit i vështirë e me plot 
sfida, por forcën për angazhime 
e arritje e kemi gjetur të ju 
anëtarësi e nderuar duke parë 
unitetin tuaj dhe përkushtimin 
në procesin mësimor dhe në 
gjithë angazhimet sindikale. 
Si menaxher për financa e 
administratë dhe koordinator 
për organizim të brendshëm 
në koordinim të angazhimeve 
me stafin dhe me kryetarët e 
nivelit komunal sindikal dhe të 
Universiteteve u angazhuam pa 
shikuar orarin e punës e madje 
edhe duke i kthyer në ditë pune 
vikendet bashkë me shumë 

Stafi qendror i SBASHK-ut edhe 
gjatë gjithë vitit 2021 ishte në nivel 
të detyrës dhe bëri shumë angazhime 
për të realizuar kërkesat legjitime të 
anëtarësisë. Ky staf , duke mos shikuar 
as orarin e madje duke punuar edhe gjatë 
vikendeve, ka organizuar aktivitete të 
shumta nga të cilat do veçuar përgatitjen 
dhe mundësinë e pjesëmarrjes në 
trajnime të qindra grupeve të punëtorëve 
arsimor nga e tërë Kosova, bashkëbisedën me palët duke këshilluar e 
mbështetur ata në realizimin të drejtave të punës dhe të atyre që sjell 
Kontrata Kolektive e Arsimit, përgatitja dhe organizimi i aktivitetet 
tradicional për pushimin qindra kolegeve kolegëve tanë nga e tërë 
Kosovë në bregdetin shqiptar dhe shumë e shumë aktivitete të tjera. 
Ata me punë e përkushtim gëzojë respektin dhe besimin e anëtarësisë 
dhe për këtë ndjehen krenar. Stafi qendror në këtë fundvit përshëndet 
dhe i drejtohet me mesazh anëtarësisë kodo janë. 
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kolege e kolegë arritëm të 
realizojmë e madje të tejkalojmë 
objektivat e trajnimeve , por 
realizuam edhe shumë aktivitete 
të tjera. Kështu do të vazhdojmë 
edhe enë të ardhmen. Gëzuar , 
shëndet të mirë e shumë suksese 
e arritje për ju e familjet tuaja të 
nderuara!

Afërdita Ahmeti
Duke ua angazhuar në shërbim 
të anëtarësisë u krijua atmosferë 
pune e përkushtimi dhe stafi 
qendror për ne është familja e 
dytë. Jemi munduar të kryejmë 
detyrat tona me qëllim që 
kërkesat tuaja të realizohen 
në kohën më të shkurtër të 
mundshme. Entuziazmin 
për angazhime edhe kur 
përballeshim me shumë sfida e 
gjeja të përkrahja e kolegëve të 
mi dhe të respekti juaj për ne. 
Anëtarësi e nderuar kudo jeni 
paçi fat e, suksese të shumta e 
shëndet të mirë. Gëzuar !

Nezafete Jakupi 
Është nder e krenari të jesh 
pjesë e stafit qendror e me këtë 

edhe anëtare e SBASHK-ut. Në një atmosferë punë e përkushtimi në 
shërbim të anëtarësisë po kalojmë edhe vitin 2021, që solli shumë sfida, 
por bashkë me ju arritëm të realizojmë shumë aktivitete sindikale duke 
dëshmuar unitet e arritje të vazhdueshme. Ne do të vazhdojmë me 
përkushtimin sepse besimi juaj është forcë për ne. Me angazhime e 
suksese të reja edhe në vitin 2022 Gëzuar , fat, jetë të lumtur e realizim 
të dëshirave për ju kudo jeni anëtarësi e nderuar e SBASHK-ut ! 

Blendor Shatri 
Edhe në vitin 2021 jemi mundur i gjithë 
stafi që të jemi në shërbim të realizimit 
të kresave të anëtarësisë dhe besoj se 
falë angazhimit të koordinatorit për 
organizim të brendshëm Ymer Ymeri 
kemi arritur të jemi në krye të detyrave 
dhe kemi realizuar shumë nga kërkesat 
tuaja anëtarësi e nderuar. Kështu do të 
vardojmë edhe në vitet në vijim dhe 
me unitetin e mbështetjen tuaj do të 

arrijmë suksesshëm të përballemi me sfidat e kohës. Gëzuar dhe fat e 
shumë suksese edhe në vitin 2022. 

Vlora Rexhepi Berisha
Viti 2021 ishte i vështirë e me plot sfida 
për arsimin në Kosovë e kudo në botë. 
Uniteti dhe angazhimi i përbashkët ka 
bërë që të përballemi suksesshëm me 
sfidat dhe të arrijmë suksese të shumta. 
Përfaqësuesit e SBASHK-ut në mënyrë 
të dinjitetshme përfaqësuan sindikatë 
tonë edhe në takimet e aktivitetet e 
shumta ndërkombëtare organizuar nga 
ETUCE e EI. Kështu do të vazhdojmë 

bashkërisht edhe në vitin 2022, por edhe në vitet tjera. Gëzuar. Fat e 
shëndet të mirë për ju dhe familjet tuaja të nderuara. Gëzuar !

Albina Arifi
Përshëndetje anëtarësi e nderuar e 
SBASHK-ut kudo jeni. Me shumë prej 
jush isha vazhdimisht në komunikim 
përmes organizimit dhe rrjedhës së 
mbarë të trajnimeve të shumta, që 
janë organizuar gjatë gjithë vitit 2021. 
Kemi krijuar besim dhe respekt të 
ndërsjellë dhe këtë edhe do ta ruajmë. 
Unë kam fatin që jam pjesë e një stafi 
të mrekullueshëm , të cilët kurdo herë 

ishte e nevojshme më ndihmuan me qëllim që trajnimet të organizohen 
me kohë dhe të kenë rrjedhë të mbarë . Falëndero për përkrahjen 
koordinatorin për organizim të brendshëm Ymer Ymeri, por edhe 
Afërditën, Blendin, Nezin, Vlorën dhe nënkryetaren Vjollca që më 
përkrahën e më dhanë kurajë kur kishim të bënim më numër shumë të 
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madh të trajnimesh dhe kjo më dha forcë që të arrijmë suksese të përbashkëta në shërbim 
të anëtarësisë. Gëzuar. 

Vjollca Shala 
Në përmbyllje të këtij viti është bërë edhe vlerësimi i arritjeve 
të SBASHK-ut. U vlerësua se , edhe përkundër vështirësive, 
me angazhimin maksimal të stafit qendror dhe të veprimtarëve 
të shumtë sindikalë janë shënuar suksese e arritje të shumta. 
Ne bashkë me ju do të vazhdojmë këtë rrugëtim duke qenë në 
krye të detyrave tona e në shërbim të realizimit të kërkesave 
legjitime. Gëzuar , fat e suksese të shumta edhe në vitin 2022

Rrahman Jasharaj 
Të nderuara anëtare dhe anëtarë të SBASHK-ut po përmbyllim 
edhe një vit, që ishte me sfida të mëdha. Pandemia vazhdojë të 
godas kudo te ne e në botë dhe arsimi po frymonte me vështirësi, 
por ju, si në të kaluarën edhe tani e gjithmonë, u dëshmuat se 
jeni në krye të misionit të shenjtë për arsimimin e edukimin e 
brezave. JU falënderoj edhe për unitetin e dëshmuar dhe për 
përkrahjen ndaj stafit qendror dhe ndaj meje. Ju premtoj se do 
të vazhdojmë me angazhimet dhe përkushtimin  për realizimin  

kresave tuaja edhe në të ardhmen. Gëzuar. Bashkë e në SBASHK.
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Disa nga urimet që kemi pranuan si SBASHK

 

 

 

A World of Good Wishes. 

One of the real joys this holiday season is the opportunity to say thank you and wish 
you the very best for the new year! 

 

Dear Colleagues,  

My best wishes to you and a happy New Year filled with peace and prosperity.  

Let’s hope that in 2022 the teachers' unions all over the world will continue to work 
together in such a respectful and effective way. I would like to express my sincere 
gratitude to you for the great collaboration.  

Season’s Greetings to you and your family! 

 

                                                                                                    

                                                  Gerhard Brand 
      Vice President, Federal Treasurer  
      VBE Germany 

         

Sindikata boterore e arsimit (EI)

Sindikata e arsimit te Luksemburgut

Ministria e arsimit te Kosovës Sindikata e arsimit te Gjermanisë

titi9
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Dhjetor,2021


