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SBASHK-u në mënyrë të denjë përfaqëson arsimin e
Kosovës në Otavë të Kanadasë

SBASHK-u në bashkëbiseda
të vazhdueshme me MASHT
dhe AKK
Shënohen rezultate të
konsiderueshme nga këto
takime
Në kuadër të projektit
“Fuqizimi i rolit të
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Ymeri, Menaxher
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SBASHK-u përditë e më
shumë po forcohet

Delegacioni i SBASHK-ut gjatë gjithë kohës sa ka qëndruar në Otava të Kanadasë
ka marrë pjesë në aktivitete dhe ka zhvilluar takime me delegacione nga sindikata
të ndryshme të arsimit. Në Otavë të Kanadasë u mblodhën përfaqësues të
sindikatave të Arsimit nga 171 vende të botës për të marrë pjesë … (faqe 5)

SBASHK-u vazhdon takimet me ministri
MPMS-ja i thotë SBASHK-ut se duhet pritur
ende deri te pensionet e punës

Në takimin me zv/Ministren e MPMS-së, znj.
Rita Hajzeri-Beqaj, kryetari i SBASHK-ut
Rrahman Jasharaj ka përcjellë... (faqe7)

Ymer Ymeri është në
SBASHK që nga ditët e
para të themelimit të kësaj
sindikate. Veçohet sepse
është i ngarkuar me
detyra nga më të rëndat…
( faqe 3 )

SBASHK-u ritakoi miken e kamotshme znj. Sheena
Hanley

Hanley me emocione fliste për takimet e para
me veprimtarët e SBASHK-ut

Në Kongresin e 7-të Botëror të Internacionales
së Arsimit (EI), delegacioni i SBASHK-ut,
kryesuar nga kryetari i SBASHK-ut … (faqe 8)

Editorial

Korriku i një
ngjarje
të
madhe
për
arsimin
botëror
Korriku i bëri
bashkë
në
Otavën e largët të Kanadasë
delegatët nga 174 vende të botës.
Ata kanë qenë pjesë e Kongresit
7 të Internacionales Botërore të
Arsimit, ngjarje kjo e cilësuar si
më e madhja për arsimin botëror.
Mësimdhënës të të gjitha racave
e nga të gjitha kontinentet kishin
ardhur në Kongres për të
përcjellë
para kolegëve dhe
institucioneve të EI-së arritjet,
[por edhe sfidat e problemet e
shumta që janë duke e përcjellë
arsimin kudo në botë. Ishte nder
ta përfaqësosh, sindikatën ,
arsimin, shtetin tënd në këtë
takim madhështor. Kosova ishte
e barabartë me gjithë shtetet
këtu. Delegatët në diskutimet e
tyre theksonin qartë problemet e
mëdha të arsimit në shtetet e tyre
dhe nga gjithë debatet një ishte
e përbashkët . Ishte e përbashkët
e vërteta se kudo në botë arsimi
po përballet me probleme e ato
dallojnë nga shteti në shtet, por
probleme e sfida kishte e ka
kudo.

Në përpjekje për ta
mbrojtur arsimin nga dhuna,
nga tendencat e privatizimit të
plotë, nga rreziku e shuarjes së
vendeve të punës. Duke u
angazhuar që të nxiten e
obligohen qeveritë e shteteve që
të ndajnë me shumë buxhet për
arsimin dhe të krijojnë kushte
më të mira për punë, që të
krijojnë ambient të sigurt në
shkollë për nxënësin dhe
mësimdhënësin Kongresi
ka
propozuar e votuar shumë
Rezoluta. Ato nuk e kanë
formën e obligimit ndaj OKB-së
dhe qeverive të 174 shteteve
pjesëmarrëses në Kongres, por
janë alarm se arsimin do
ndihmuar
dhe do vepruar
konkretisht në shërbim të tiju
pasi shumica e shteteve në botë
tërë
ditën
vazhdojnë
të
deklarohen se arsimin e kanë
prioritet.
Kjo ngjarje e madhe
botërore për arsimin u mundua
të kontribuojë për një arsim më
cilësor dhe për një jetë edhe më
të dinjitetshme të të punësuarve
në arsim. Kongresi edhe një herë
e
dëshmoi
unitetin
dhe
solidaritetin mes mësimdhënësve
të gjithë botës. Kjo është mirë.

Për çdo pyetje, sugjerim
apo informata shtesë , mund
të vizitoni ueb-faqen tonë:

www.sbashk-rks.org
Në kuadër të projektit të
përbashkët
SBAShK-KEC
“Fuqizimi i rolit të SBAShK-ut
në hartimin e politikave
arsimore”, SBAShK-u nga
1 marsi 2015 ofron shërbime
juridike për anëtarët e vet.

Që SBAShK-u të jetë
gjithnjë në shërbim të
anëtarësisë,së shpejti do të
ofroj shërbime këshillimi
për ngritje profesionale për
anëtarët e vet si dhe së
shpejti do të paraqiten
video-spote në ueb-faqen e
SBASHK-ut rreth
shërbimeve për anëtarësinë.
Botues: Sindikata e Bashkuar
e Arsimit, Shkencës dhe
Kulturës e
Kosovës(SBAShK) përfaqëson
rreth 19.000 anëtarë në
gjithë sektorët e arsimit
në
Kosovë,duke përfshirë edhe
komunitetet. SBAShK është
anëtare e Edukimit
Internacional (EI) që nga viti
1996.
Email: info@sbashk-rks.org
Tel. +381(0)38/ 226 940

Intervista
Intervistë me z.Ymeri Ymeri, Menaxher Financiar i SBASHK-ut

SBASHK-u përditë e më shumë po forcohet

SBASHK-u.

Ymer Ymeri është në SBASHK
që nga ditët e para të themelimit
të kësaj sindikate. Veçohet sepse
është i ngarkuar me detyra nga
më të rëndat. Ai është konkret
dhe ka aftësi të komunikimit me
njerëz. Në shërbim të SBASHKut nuk i ik asnjë angazhimi.
Ymeri numëron shumë faktor që
kanë ndikuar që të forcohet

1. Kush është Ymer Ymeri?
Ymeri:
Jam menaxher financiar në SBASHK nga viti 1999.
Anëtarë i SBASHK-ut që nga themelimi i SBASHK-ut
në vitin 1990. Para vitit 1999 kryetar i Këshillit të
Solidaritetit të Arsimit Fillor, kryetar i Këshillit
Qendror të Solidaritetit të SBASHK-ut, delegat i
Kuvendeve të Arsimit Fillor dhe SBASHK-ut.
Kam punuar mësimdhënës i matematikës në komunën e
Fushë Kosovës dhe Prishtinës. Kam mbaruar fakultetin
e shkencave matematiko-natyrore, drejtimi Matematikë
dhe master në Ekonomi, drejtimi Menaxhim.
I martuar dhe baba i tre fëmijëve.
2. Ju si menaxher i financave në SBASHK, çdo
muaj i përcillni lëvizje të anëtarësisë, a mund
të na thuani sa ishte numri i anëtarëve në fillim
të vitit 2014 dhe sa është sot?
Ymeri:
Nëse
e krahasojmë
muajin Qershor të 2014,
SBASHK-u ka pasur 16.853 anëtarë që kanë paguar
kuotë n sindikalë ndërsa muajin Qershor i 2015
në SBASHK, kuotë sindikalë kanë paguar 20.593
anëtarë . Që do të thotë së në një periudhë 1
vjeçare të SBASHK-ut është rritur për 3.740 anëtarë,
dhe nëse e marrim parasysh që gjatë kësaj
periudhë janë pensionuar edhe 451 mësimdhënës,
atëherë mund të konstatojmë së SBASHK-u
brenda
vitit iu kanë
bashkangjitur 4.191
anëtarë të rinj.

3. Çka ka ndikuar sipas jush që vazhdimisht
shtohet numri i anëtarëve ?
Ymeri:
Ka shumë
faktor që
kanë
ndikuar
në këtë rritje të numrit të anëtarësisë, por sipas
mendimit tim, si më kryesorja është informimi më i
mirë, funksionalizimi dhe ridizajnimi i ueb-faqes.
Komunikimi me anëtarë drejtpërsëdrejti dhe përmes
mjeteve të informimit elektronik, TV dhe të shkruara,
e në veçanti krijimi i besimit të punëtorëve arsimor
në
udhëheqjen
me
SBASHK-ut
për
mbrojtje të interesave të tyre. Shprehja e vullnetit
të
anëtarësisë
përmes
kontratës
kolektive dhe këmbëngulësia për ta realizuar atë,
gjithnjë
duke
u konsultuar për çdo veprim
më anëtarësinë.
4. Çka duhet të plotësojë një mësimdhënës
që të anëtarësohet në SBASHK?
Ymeri:
Pike kryesore për tu bere anëtarë i SBASHK-ut është
dëshira, e te punësuarit ne institucionet arsimore,
shkencore dhe kulturore te Kosovës, pastaj procedurat
e tjera janë te thjeshta dhe te shpejta.
E plotëson një formular me te dhënat që kërkohen sipas
ligjit mbi organizimin sindikal te cilin format e
marrin nga kryetari i shoqatës sindikale apo nga
kryetari i sindikatës komunale te AF-së dhe AM-së,
gjegjësisht nga kryetari i sindikatës se Universitetit dhe
Shkencës apo kryetari i sindikatës se kulture. Plotësimit
të këtij formulari, personat përgjegjës në SBASHK, e
dorëzojnë ne departamentin e pagave ku edhe bëhet
ndalesa e anëtarësisë nga paga neto ne shume prej 0,5%.
5. A
mund
të
na
thoni
disa
përfitime që kanë anëtarët e SBASHK-ut?
Ymeri:
Duke u anëtarësuar në SBASHK, anëtarët i bashkohen
një “familje të madhe”, ku sa më e madhe të jetë për
nga numri i anëtarësisë aq më e ndikueshme është tek
organet vendimmarrëse të
Kosovës, gjithnjë
në mbrojtje të interesave të anëtarëve.
Përfitimet e mira të dala nga statuti i SBASHK-ut,
Kontrata Kolektive e në veçanti mbrojtja e shkeljes
së të drejtave të punës nga punëdhënësi. Falë këtij

të Kosovës, gjithnjë në mbrojtje të interesave
të anëtarëve.
Përfitimet e mira të dala nga statuti i SBASHK-ut,
Kontrata Kolektive e në veçanti mbrojtja e shkeljes
së të drejtave të punës nga punëdhënësi. Falë këtij
numri që është në rritje këtë vit, mësimdhënësit
fituan kontratën e punës më kohë të pacaktuar si dhe
pagesën e përvojës së punës me 0,5% për çdo vit
punë mbi pagën bazë aktuale, përfiton zbritje
çmimesh
në mbi
100
organizata
tregtare,
shëndetësore, universitare në të rë territorin e
Kosovës, fiton këshilla dhe mbrojtje juridike falas
sipas rregullores juridike të SBASHK-ut. Duke iu
bashkangjitur
SBASHK-ut
asnjëherë nuk
do
të mbetet i vetmuar dhe nuk do të lejohet
që të shkelen të drejtat që i garantohen me ligjet,
Kontratën e Punës, Kontratën Kolektive dhe Kontratat
Ndërkombëtare.

6. A mund të na tregoni formën e ndalesës
së anëtarësisë dhe mënyrën e shpërndarjes
së tyre?
Ymeri:
Pasi që të bëhet ndalesa, çdo shoqatë sindikale e ka
të hapur llogarinë sindikale në BpB dhe nga shuma
0,5% e ndalesës, shpërndarja bëhet në këtë formë :
40% e shumë si kthehet shoqatë s sindikale, 10 % e
shumës i kthehet Komunave të AF-së dhe AMsë gjegjësisht sindikatës Universitare
dhe
të Shkencës
së Kosovës
(SUSHK),
10
%
grumbullohet
në fondin
për
pushime
dhe
rekreacion të anëtarëve( ku këtë vit ka dërguar
në pushim 6 ditor 370 anëtarë ), dhe 40 % e ndalesës
ndalen në SBASHK, ku nga kjo pjesë paguhet
anëtarësia e SBASHK-ut në Internacionalen Botërore
të Arsimit ( EI), shpenzimet e zyrës qendrore,
udhëtimet jashtë vendi dhe mbahen trajnime
të ndryshme në aktivitetin sindikal qendror-komuna e
lokal.

Në Otava të Kanadasë ka përfunduar Kongresi 7 i Internacionales Botërore të Arsimit

SBASHK-u në mënyrë të denjë përfaqëson arsimin e Kosovës në Otavë të
Kanadasë
Delegacioni i SBASHK-ut gjatë gjithë kohës sa ka qëndruar në Otava të Kanadasë ka marrë pjesë në aktivitete dhe ka
zhvilluar takime me delegacione nga sindikata të ndryshme të arsimit.

Në Otavë të Kanadasë u mblodhën përfaqësues të
sindikatave të Arsimit nga 171 vende të botës për të
marrë pjesë në Kongresin 7 të Internacionales Botërore
të Arsimit, i cili hapi diskutime për çështje madhore të
arsimit kudo në botë dhe për sfidat që duhet tejkaluar
bashkërisht duke u bazuar në solidaritetin që është arma
kryesore e sindikalizmit në arsimin botëror. Mes 2000
delegatëve nga 400 sindikata të arsimit nga të gjitha
kontinentet ishin edhe përfaqësuesit e SBASHK-ut
,kryetari Rrahman Jasharaj bashkë me Ymer Ymeri e
Vlora Rexhepi Berisha.

Këtë ngjarje të madhe botërore të arsimit e ka shpallur
të hapur kryetarja e Internacionales Botërore të
Arsimit,znj. Susan Hopgood, e cila pasi u ka dëshiruar
mirëseardhje delegatëve sindikalistë nga e tërë bota ka
folur për sfidat dhe arritjet në arsim duke kërkuar që të
vazhdohet me angazhimet në mbrojtje të arsimit publik
dhe të solidaritetit mes popujve. Ajo nga kjo ngjarje e
madhe u është drejtuar udhëheqësve botëror që të
krijojnë kushte të barabarta për përfshirjen e të gjithë

fëmijëve pa dallim race, besimi e gjendjes sociale në të
gjitha nivelet e shkollimit.
Ka respektuar këtë ngjarje të madhe të arsimit edhe
guvernatorja e Ontarios , znj. Elizabeth Dowdeswell.
Ajo u ka thënë delegatëve që të ndjehen si në shtëpinë e
tyre dhe bashkërisht të sjellin vendime në shërbim të
arsimit kudo në botë. Edhe Ministri i Edukimit,
Turizmit e Kulturës nga Alberta ,z. David Eggen ka
përshëndetur Kongresin 7 të EI-së dhe është shprehur se
Kanada ndjehet krenare pse pikërisht këtu po zhvillohet
kjo
ngjarje
e
madhe
e
arsimit.
Në ceremoninë e hapjes së Kongresit kanë përshëndetur
edhe drejtori i përgjithshëm i ILO-s ( Organizata
Ndërkombëtare e Punës), z. Guy Ryder, kryetari i
Kongresit Kanadez të Punës,z, Hassan Yussuff dhe
zyrtari i lartë i Otavës,z, Bob Monette. Në fillimet e
punimeve të Kongresit ka folur edhe sekretari i
përgjithshëm i Internacionales Botërore të Arsimit, z.
Fred van Leeuwen, i cili ka kujtuar delegatët se gjatë tri
ditëve para Kongresit janë zhvilluar shumë takime,
aktivitete dhe seanca plenare dhe se në Kongres për 6
ditë me radhë do të ketë shumë diskutime dhe do të
votohen edhe disa rezoluta me rëndësi për arsimin kudo
në botë.
Gjatë këtyre takimeve janë bartur përvoja dhe janë
ngritur kërkesa që të shtohet bashkëpunimi mes
sindikatave kudo në botë në mënyrë që bashkërisht të
jepen zgjidhje për problemet dhe sfidat e shumta në

arsim.
Duke dëshmuar edhe një herë unitetin dhe solidaritetin
, që është edhe arma më e fortë e sindikatave, delegatët
kanë mbështetur dhe aprovuar disa Rezoluta që kanë për

prioritet arsimin dhe çështjet që ndërlidhen me të dhe
që të mbrojnë arsimin publik karshi përpjekjeve të
disa qeverive që ta privatizojnë
edhe arsimin
parauniversitar. Mbrojtësit e Rezolutës kanë deklaruar
se nëse vazhdohet me trendin e privatizimit në arsim,
siç po ndodh në disa shtete, atëherë do të shuhen
shumë vende pune e po ashtu edhe
do t’u
pamundësohet shkollimi shtresave të varfra ngase të
hyrat e shumë familjeve nuk mundësojnë të paguhet
shkollimi privat. Delegatët e Kongresit 7 të EI-së
kanë aprovuar edhe Rezolutën që angazhohet ta
pengojë punën e vështirë e të rrezikshme të fëmijëve
dhe atë për ta parandaluar dhunën në shkolla.
Disa nga rezolutat që kanë kaluar gjatë punës së këtij
kongresi janë:
1. Mjedise cilësore për mësimdhënie dhe mësimnxënie, ku nga 10 amendamente nga pesë
sindikata të ndryshme, 9 nga to janë aprovuar.
2. Mbështetja e arsimit profesional – kualifikimi i
njerëzve të rinj, ku 11 amendamente nga tetë
sindikata të ndryshme, kjo rezolutë kaloi.
3. Arsimimi në fëmijërinë e hershme , ku kaloi
pas 2 amendamente nga dy sindikata te
ndryshme
4. Ofrimi i mbështetjes për fëmijët me vështirësi
në të nxënë. Edhe kjo rezolutë kaloi pas 6
amendamente nga dy sindikata të ndryshme
5. Për diversitet gjuhësor , ku nga 1 amendament
nga një sindikatë, kaloi kjo rezolutë
6. Edukimi për zhvillim të qëndrueshëm
7. E drejta për arsimim për refugjatë dhe fëmijët
pa shtetësi, ku nga 1 amendament nga një
sindikatë, kaloi
8. Veprim sindikal për të luftuar politikat
neoliberale në arsim, nga 3 amendamente nga
dy sindikata të ndryshme, u adaptuan në këtë
rezolutë
9. Luftimi i masave shtrëngesave për të mbrojtur
të drejtat, statusin, punën dhe pagat
10. Stop TTIP, Tisa, CETA, TC dhe marrëveshje të
tjera të ngjashme të tregtisë dhe investimit. Kjo
rezolutë pati 3 amendamente nga dy sindikata
të ndryshme dhe kaloi me votat e delegatëve
11. Drejt krijimit të një kuadri shumëpalësh ligjor
për proceset e ristrukturimit të borxhit Sovran.
Edhe kjo rezolutë kaloi me shumicë votash dhe
pati vetëm 1 amendament nga një sindikatë

12. Çështjet në rajonin e Afrikës
13. Personeli mbështetës arsimor,

14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.

33.

ku nga 3
amendamente nga një sindikatë, edhe kjo
rezolutë kaloi
Mësimdhënësit e rinj dhe ata në fazën fillestare
dhe personeli ndihmës . Rezolutë kjo që kaloi
me 3 amendamenteve nga dy sindikata
Kushtet cilësore dhe kushtet e punësimit . Kjo
rezolutë me 4 amendamente nga katër sindikata
të ndryshme, u votua nga shumica e delegatëve
Mësimdhënësit si drejtues (liderë) (1
amendament nga një sindikatë)
Hulumtimi publik dhe liritë shkencore e
akademike
Çështjet në rajonin e Amerikës Latine
Çështjet në rajonin e Evropës
Çështjet në rajonin e Azi-Paqësorit
Çështjet në vendet arabe
Dhuna me bazë gjinore në lidhje me shkollën .
Të 4 amendamentet nga tri sindikata të
ndryshme u votuan dhe u adaptuan në këtë
rezolutë
Të drejtat e fëmijëve dhe mësuesve me aftësi të
kufizuara. Nga 2 amendamente nga një
sindikatë, edhe kjo rezolutë kaloi
Migrimi, diversiteti profesional dhe racizmi (1
amendament nga dy sindikata)
Arsimi dhe personat e zhvendosur
Çështjet në Amerikën e Veriut dhe rajonin e
Karaibeve (1 amendament nga një sindikatë)
Veprimi i përshpejtuar kundër punës së
fëmijëve në lidhje me qëllimet e zhvillimit të
qëndrueshëm pas 2015-tës (2 amendamente
nga dy sindikata)
Arsimimi, paqja dhe drejtësia në zonat e
konfliktit (6 amendamente nga katër sindikata)
Arsimi dhe ekstremizmi (6 amendamente, një
është tërheq nga vet sindikata që e ka
propozuar)
Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe mobilizimi
Angazhimi i Komunitetit (5 amendamente nga
dy sindikata)
Përgatitja e strukturave të EI-së për të
përmbushur sfidat e së ardhmes (3
amendamente nga tri sindikata)
Detyrimet anëtarësimit në EI

Këto ishin disa nga rezolutat që Kongresi i miratoi dhe
të cilat rezoluta do të jenë pjesë e punës së sindikatave
të të gjitha vendeve të botës.
Delegacioni
i
SBASHK-ut
krahas
angazhimeve në seancat plenare dhe në punëtoritë e
organizuara, ka zhvilluar takime e bashkëbiseda me
përfaqësues të sindikatave të arsimit nga shumë shtete.
Në këto takime janë përcjellë përvojat sindikale dhe ka
qenë mendim i përbashkët që të shtohet bashkëpunimi
i SBASHK-ut me ato sindikata. Sindikatat nga
SHBA, Holanda , Japonia, Irlanda, Turqia dhe vende
të tjera janë shprehur të gatshme që të vazhdojnë me
takimet dhe bashkëpunimin me SBASHK-un.

Përfaqësues të EI-së, AFT-së dhe sindikatave
të tjera janë shprehur se me kujdes kanë përcjellë
gjithë angazhimet e SBASHK-ut në përpjekje për
realizimin e kërkesave të mësimdhënësve atje.

Kryetarja e AFT-së, znj. Randi Weingarten,
nënkryetarja ekzekutive, znj. Mary Cathryn Ricker dhe
sekretarja e thesarit e AFT-së, znj.Lorretta Johnson
gjatë takimeve me delegacionin e SBASHK-ut kanë
shprehur respekt për angazhimet e kësaj sindikate të
arsimit duke shtuar se do të vazhdojnë bashkëpunimin
me SBASHK-un.
Një moment i veçantë i Kongresit ka qenë në
përmbyllje të punimeve kur një grup veprimtarësh e
aktorësh është prezantuar përmes monologut me
temën e shfaqjes “Thuaje të vërtetën para pushtetit”.
Organizatori dhe aktori kyç në këtë paraqitje skenike
ishte shqiptari nga Kosova, Remzi Cej, që tani po
vepronte në Komisionin për të Drejtat Njerëzore në
Qeverinë e Newfoundland dhe Labrador, provincë e
Kanadasë.
Ai ka mahnitur delegatët me monologun që po
rikthente në kujtesë nga lufta e fundit në Kosovë.
Remziu po rrëfente ngjarje të vërteta nga fëmijëria e
tij e që ishin ngjarje dhe përjetime të dhembshme të
mijëra fëmijëve nga Kosova e asaj kohe plot dhembje
e lot. Të gjithë delegatët i kanë shpërblyer Remziun
dhe aktorët tjerë me duartrokitje të gjata, kurse
delegacioni i SBASHK-ut ka zhvilluar një takim me
të riun nga Kosova, i cili tani po jetonte në Kanada,
duke e përgëzuar për angazhimet dhe paraqitjen e
mrekullueshme në skenë.

SBASHK-u vazhdon takimet me ministri

MPMS-ja i thotë SBASHK-ut se duhet pritur ende deri te pensionet e
punës
Në takimin me zv/Ministren
e MPMS-së, znj. Rita
Hajzeri-Beqaj, kryetari i
SBASHK-ut
Rrahman
Jasharaj ka përcjellë prapë
shqetësimin
lidhur
me
çështjen e pensioneve dhe
mos vënies në jetë të nenit 8,
pika 6 të Ligjit për Skemat
Pensionale të Paguara nga
Shteti ,Nr. 04/L-131 dhe ka apeluar të kjo Ministri që
të shtohen angazhimet për të gjetur zgjidhjen në
mënyrë që punëtorët e arsimit të gëzojnë pensionin e
merituar. Zv/Ministre znj.Hajzeri-Beqaj është shprehur
se kupton shqetësimin e SBASHK-ut dhe ka shtuar se
është duke u punuar që në Ligj të bëhet kategorizimi i

pensioneve dhe të krijohen parakushtet dhe
të sigurohen mundësitë buxhetore që mësimdhënësit
dhe të tjerët të gëzojnë pensionet e merituara të punës
sipas kategorizimit që mundëson Ligji. Nga biseda
në këtë takim u pa se duhet pritur ende deri të
pensionet e punës. Në takimin e radhës të Këshillit
Drejtues të SBASHK-ut do të analizohet gjithë kjo
çështje dhe do të merret vendim se çka tutje.
Do kujtuar se edhe pse Ligji për Skemat Pensionale
të Paguara nga Shteti ,Nr. 04/L-131, e thotë qartë
në nenin 8, pika 6, "Me këtë Ligj u njihet stazhi i
punës për pension kontribut-dhënës për vitet
1989-1999 punëtorëve të arsimit, të shëndetësisë dhe
të tjerëve që kanë punuar në sistemin e Republikës së
Kosovës", një pjesë e madhe e të punësuarve në
arsim po dalin në pension duke marrë shumën prej
75 euro e jo atë prej 140 euro sa është pensioni aktual

në Kosovë.
SBAShK-u ka pranuar shumë ankesa dhe kudo gjatë
vizitave nëpër komuna ka dëgjuar shumë shqetësime
lidhur me këtë çështje. Thuhet kudo se pikërisht këto
vite që neni 8, pika 6, po i njeh si kontribut-dhënëse në
të vërtetë nuk janë duke u pranuar si të tilla dhe mu për
këtë të punësuarit në arsimin e Kosovës pas gjithë
atyre viteve të punës po marrin ndihmë sociale sikur
ata që kurrë nuk kanë qenë të punësuar diku.
SBASHK-u në përpjekje për t'u dalë në ndihmë

anëtarëve të vetë lidhur me këtë çështje atë e ka ngritur
edhe te Këshilltari i Presidentes,z. Ramush Tahiri,
edhe në Komisionin Parlamentar për Punë dhe
Mirëqenie Sociale, por edhe në MPMS. Në të gjitha
këto takime SBASHK-u ka marrë përgjigje se
institucioneve u vije keq pse është kështu dhe se që të
gjithë kanë shprehur respekt për punën e punëtorëve të
arsimit në vitet 1989-1999. Mirëpo nuk është shkuar
me tutje.

SBASHK-u ritakoi miken e kamotshme znj. Sheena Hanley

Hanley me emocione fliste për takimet e para me veprimtarët e
SBASHK-ut
Në Kongresin e 7-të Botëror
të Internacionales së Arsimit
(EI), delegacioni i SBASHKut, kryesuar nga kryetari i
SBASHK-ut
z.Rrahman
Jasharaj u takuan me miken e
kamotshme
znj.Sheena
Hanley.
Gjatë kohës së luftës në
Kosovë, znj.Hanley (në atë
kohë zëvendës- Sekretare e Përgjithshme e EI-së ) u takua
me fëmijët shqiptar të Kosovës të cilët ishin dëbuar më dhunë
nga forcat serbe për në Shqipëri dhe Maqedoni e që po
vijonin mësimin në shkollat e organizuara nga SBASHK-u
në kampe dhe në ambientet shkollore atje. Ajo ishte urë
lidhëse në mes koordinatorit të EI-së për Kosovë, Shqipëri
dhe Maqedoni z.Agim Hyseni dhe EI-së për programin për
vazhdimin e mësimit në kampe dhe jashtë kampeve në
Shqipëri dhe Maqedoni.
Pas përfundimit të luftës në Kosovë, znj. Hanley vizitoi
SBASHK-un dhe ishte një ndër kontribut-dhënëset në
projektin e zhvilluar nga SBASHK për trajnimin e
mësimdhënësve me titull “ Ndërrimi i raportit
nxënës/mësimdhënës”, projekt ky i cili zgjoi interesim dhe
mbështetje nga i gjithë personeli mësimor.
Ky projekt i kishte përfshirë të gjithë mësimdhënësit, të cilët
janë ndarë të kënaqur me punën dhe përkushtimin e

SBASHK-ut
dhe
partnerëve
kontribut-dhënës në trajnimin rreth
formave dhe metodave të punës.
Deri në atë kohë në arsimin e
Kosovës
dominonte
metoda
tradicionale e punës, kështu që
nxënësit ishin në të shumtën e
rasteve në pozitën e objektit dhe
shumë pasiv, ku mësimi bëhej
monoton dhe jo atraktiv.
Kjo gjendje imponoi nevojën që shumëçka të ndryshohet në
punën dhe metodologjinë e mësimdhënies.
Këtë projekt e ndihmuan edhe miqtë tanë si Patricia
Bonadonna, Reinout Jaarsma, Gerrit Hermsen, Jyrgen
Jahnke si dhe organizatat përkatëse të tyre AFT (Federata
Amerikane e Arsimit), AOB ( Sindikata Holandeze e
Arsimit) dhe GEW (Sindikata e Arsimit dhe Shkencës e
Gjermanisë). Ata kanë ndarë dijeninë dhe përvojën e tyre por
gjithashtu kanë siguruar që të gjithë pjesëmarrësit kanë fituar
mjaft vetëbesim ti zbatojnë metodat e reja dhe t’i ndajnë së
bashku sukseset dhe dështimet me njëri-tjetrin.
Znj. Hanley, gjatë takimit në Otava të Kanadasë me
delegacionin e SBASHK-ut, kryesuar nga kryetari Rrahman
Jasharaj, kujtoi kohët e vjetra me miqtë nga Kosova.
Edhe kryetari Jasharaj e përshëndeti dhe e falënderoi për
kontributin e saj dhe mbështetjen e vazhdueshme që i ka
dhënë SBASHK-ut gjatë gjithë kohës.

SBASHK-u në bashkëbiseda të vazhdueshme me MASHT dhe AKK

Shënohen rezultate të konsiderueshme nga këto takime
Në kuadër të projektit “Fuqizimi i rolit të SBASHK-ut
në hartimin e politikave arsimore”- SBASHK-u, ka
mbajtur 4 Forume Konsultative deri më tash duke

shtjelluar tema aktuale me rëndësi në nivel të Arsimit
në Kosovë.
Këto forume janë mbajtur në partneritet SBASHK,
MASHT dhe AKK.

Qëllimi i këtyre takimive Kosultative, ka qenë që të
bashkëbisedohet për cështjet me rëndësi dhe situatat
aktuale që janë të pranishme në shkolla, tek nxënësit,
tek mësimdhënësit dhe të arrihen rezultate pozitive
duke zgjedhur të gjitha problemet që mund të hasin
gjatë viteve shkollore.

Nga këto takime kanë dalur rezultate të cilat janë shumë
frytëdhënëse për mësimdhënësit dhe shkollat në
Kosovë, duke qenë kështu të informuar për mundësitë
që iu ofrohen dhe ndryshimet që do të bëhen, ku si
çeshtje kyçe do të jetë licencimi i tyrë në vitin 2017.
Nga Forumi Konsultativ që u diskutua për procesin e
Licencimit që do të behët në 2017, zyrtarja e MASHTit ka prezantuar para të treja paleve materialin e
vlerësimit të performancës,informacionet baze që
shpijnë drejt këtij procesi.
MASHT- i ka filluar me pilotimin, dhe ka hartuar
kriteret e vlerësimit të performancës,dhe të gjitha këto
janë miratuar në këshillin shtetëror të licencimit të
mësimdhënësve.
Vështirësitë që hasen gjatë këtij procesi, duke e ditur
që ky është proces mjaft i vështirë për tu zbatuar, duke
qenë sa më real në këtë proces, duke u ballafaquar me
vetvlerësimin apo vetkritikën.
SBASHK- organizoi 30 takime në Komunat e Kosovës
kështu duke i informuar për së afërmi, atë se çfarë duhet
të dijnë që të përgaditen për procesin e licencimit, nga
kjo shohim se këto Forume Konsultative janë shumë të
nevojshme, duke i mbledhur kështu tre palet kyçe për
arsimin në Kosove, Ministria e Arsimit Shkences dhe
Teknologjise, Sindikaten e Bashkuar të Arsimit,
Shkencës dhe
Kulturës, si dhe Asociacionin e
Komunave të Kosovës. Këto tre palë informohen për
problemet që ndodhin në secilen komunë , në secilën
shkollë, dhe për cdo rast që ndodh në arsim.
Duke rezultuar si shumë pozitive këto takime, duke

qenë në parteritet këto tre palë, është shumë më e lehtë
të zgjidhen problemet që hasin institucionet arsimore.
Në këtë Forum u diskutua edhe për Zhvillimin
Profesional dhe Vlerësimin e performancës se
mësimdhënësve, këto të dyja që janë pjesë e procesit të
licencimit.
Në kuader të kornizës ligjore për zhvillim profesional
të mësimdhënësve MASHT-i, ka nxjerr disa udhëzime
administrative, ku janë hartuar dhe miratuar nga organi
shtetëror për licencim.
Në nje tjeter forum konsultativ, përfaqësuesit e
SBASHK-ut, MASHT-it dhe DKA-ve kanë trajtuar
çështjen mjaft të ndjeshme të lëvizjes së numrit të
nxënësve në shkollat e Kosovës.
Në kete forum SBASHK-u, ka shprehur qëndrimet
dhe shqetësimet e lidhur me deklarimet në disa komuna
se është në rënie numri i nxënësve. Zyrtarja e MASHTka dhënë një prezantim të përgjithësuar lidhur me
gjendjen aktuale. Ajo, por edhe disa nga përfaqësuesit e
DKA-ve kanë vlerësuar se derisa në vendbanimet rurale
vazhdon të bie numri i nxënësve, në vendbanimet
urbane vie te ngritja e këtij numri.

Menaxheri i financave në SBASHK, Ymer Ymeri ka
ngritur çështjen se Qeveria duhet të ndaj buxhetin, jo
duke u bazuar në numrin e nxënësve por duke u bazuar
në normat e punës.
Me këtë janë pajtuar edhe përfaqësuesit e DKA-ve të
këtyre komunave: Obiliq, Prishtinë, Rahovec, Prizren,
Hani i Elezit, Kamenicë dhe Dragash, të cilët duke e
mbështetur mendimin e Ymer Ymerit dhe SBASHK-ut
kanë shtuar se nuk ndodhë që zvogëlimi i numri të
nxënësve të bëhet në të njëjtën paralele, por ka rënie në
numër të caktuar në të gjitha paralelet e një shkolle.
Si qëndrim i përbashkët nga ky takim është që MASHTi dhe Qeveria duhet bërë planifikime të kujdesshme
buxhetore dhe e tëra kjo të jetë në shërbim të nxënësve
dhe ngritjes së cilësisë në arsim.

