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BETIMI SOLEMN I MËSUESIT

Dita Botërore e Mësuesit – Organizata e Kombeve të Bashkuara për Arsim, Shkencë dhe Kulturë, UNESCO, 
në vitin 1994, ka përcaktuar 5 tetorin si Ditën Botërore të Mësuesit, për të përkujtuar nënshkrimin e Rekoman-
dimit, në lidhje me Statusin e Mësuesve, miratuar nga ana e ILO/UNESCO, në Paris, më 5 tetor 1966. Po në 
këtë vit, sipas idesë dhe sugjerimit të UNESCO-së, pedagogu zviceran Robert Dottrens (1893 – 1984) hartoi 
edhe betimin solemn të mësuesit mbi bazën e betimit të Hipokratit.
Në vijim është teksti i betimit solemn të mësuesit, të cilin në vitin 1966, për nevojat e UNESCO-s e përpiloi 
pedagogu zviceran, Robert Dottrens 1893 – 1984:

“Do ta kryej detyrimin tim me ndërgjegje dhe krenari.
Nxënësit e mi nuk do të jenë vetëm nxënës, por edhe fëmijë dhe kurrë nuk do t’i harroj që për fatin 
e tyre edhe vetë mbajë një pjesë të përgjegjësisë.
Do ta mbrojë me të gjitha mjetet ekzistuese nderin e profesionit të arsimtarit.
Kolegët e mi çdo herë do të jenë edhe miqtë e mi.
Në bashkëpunim me ta do të përpiqem që vazhdimisht ta përkryej veprimtarinë e shkollës në 
kuptimin efikas të njohjes së të gjithave të drejtave në edukimin dhe barazinë sociale në arsim. 
Këtë betim solemn e jap plotësisht në mënyrë të lirë dhe me nderë“
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të veçantë për arsimin në botë 
janë zhvilluar shumë aktivitete, 
tryeza tematike dhe seanca 
plenare për t’u debatuar gjendja 
në arsim dhe për të votuar 
Rezoluta tepër të rëndësishme 
në përpjekje për të tejkaluar 
sfidat dhe problemet, jo të pakta, 
në këtë sektor të rëndësishëm. 
SBASHK-u gjatë rrugëtimit në 
vitin 2019 ka bërë angazhime 
të mëdha dhe ka shënuar arritje 
të shumta në përfaqësimin 
e anëtarësisë nëpër seanca 
gjyqësore duke realizuar kështu 
të drejtën për paga jubilare 
dhe për paga përcjellëse me 
rastin e pensionimit. Po ashtu 
arritje të mëdha janë shënuar 
edhe  në organizimin e pesë 
trajnimeve për anëtarësinë tonë 
kudo në komunat e Kosovës. 
Po kujtojmë se  janë më shumë 
se 1530  pjesëmarrës në këto 
trajnime që janë certifikuar dhe 
orët e këtyre trajnimeve do t’ju 
shërbejnë për të arritur orët e 
kërkuara për licencë të re pune 
e më vonë edhe për procesin e  
gradimeve dhe atë mësimdhënës 
i avancuar, mentor dhe më vonë 
mësimdhënës i merituar. 
Në rrugëtimin 2019 SBASHK-u 
mori edhe dy lajme të hidhura. 
Njëri ishte  plot  dhembje 
për vdekjen e koleges dhe 
anëtares së Këshillit Drejtues, 
Mehribane Mustafa dhe tjetri 
lajm zhgënjyes për pezullimin e 
Ligjit të pagave. 
SBASHK-u do të vazhdojë 
rrugëtimin duke u përballur 
me sfidat e duke bërë gjithë 
angazhimet  në shërbim të 
anëtarësisë dhe në përpjekje për 
realizimin e kërkesave legjitime 
të tyre.

Në shumë takime që kam pasur me kolegët  kudo në Kosovë spontanisht  
kemi shpalosur angazhimet, sfidat, vështirësitë, por edhe arritjet e 
SBASHK-ut gjatë ditëve e muajve. Po ashtu spontanisht jemi pajtuar 
se viti 2019 ishte nga më të vështirët sepse pati shumë angazhime, por 
edhe sfida, që kërkonin urtësi, energji pozitive dhe forcë për përballje 
të suksesshme me to.   
Në historikun e SBASHK-ut janari i vitit 2019  do të shënohet si 
muaj sfidues. Pas angazhimeve të shumta që Projektligji për pagat të 
ndryshohej  dhe sistemi arsimor të vendosej në vend meritor, Këshilli 
Drejtues dhe kryetarët e niveleve komunale dhe të Universiteteve duke 
përfillur zërin e anëtarësisë shpallën grevë të përgjithshme në tërë 
sistemin arsimor nga 14 janari.  Greva dëshmoi unitetin e shkëlqyer të 
SBASHK-ut. E veçanta e kësaj greve ishte pjesëmarrja  e  çerdheve , 
të cilat  u bën shembull i mirë i unitetit dhe qëndresës. Greva tre javore 
lëvizi tërë opinionin dhe popullatën. Të gjithë filluan të merreshin me 
arsimin. Prindërit e kuptuan sa ka vlerë puna e të punësuarve në çerdhe, 
pasi vetëm për këto ditët e grevës u lodhën shumë me fëmijët apo nipat 
e tyre.  U pa sa ka vlerë shkolla dhe mësimdhënësit. U pa se pa njerëzit 
e dijes nuk  shkohet tutje. 
Uniteti  i SBASHK-ut u tentua të lëndohej me një vendim të pa bazuar 
në Ligj të Ministrit Bytyqi  me kërkesën për zëvendësimin e orëve 
të humbura në grevë. As presioni i disa drejtorëve të DKA-ve, as 
deklaratat e papjekura të disa individëve, as një vendim i ngutshëm 
e i pa mbështetur në fakte i Gjykatës Themelore nuk luhatën anëtarët 
e SBASHK-ut . Ata me qëndrim dinjitoz mbrojtën  grevën si mjet të 
fuqishëm për realizimin kërkesave dhe të drejtave legjitime. 
SBASHK-u edhe gjatë vitit 2019 vazhdoi të jetë prezent  kudo në takimet 
e rëndësishme ndërkombëtare  sindikale të organizuara nga Komiteti i 
Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE)  duke forcuar miqësinë me 
sindikata simotra dhe duke këmbyer ide  e përvoja për përballjen me sfidat 
e kohës. SBASHK -u  i është gjithmonë mirënjohës kryetares së ETUCE-
së, znj.Christine Blover dhe  drejtores së  përgjithshme të  ETUCE-së 
për Evropë, që numëron 11 milionë anëtarë, znj. Suzan Flocken për 

m b ë s h t e t j e n 
dhe përkrahjen 
e vazhdueshme.     
Një moment 
i veçantë për 
S B A S H K -
un dhe gjithë 
sindikatat e 
arsimit në botë  
ishte Kongresi i 
Internacionales 
së Arsimit 
(EI), i mbajtur 
në Bankok të 
Tajlandës. Në 
këtë ngjarje 

Me unitet e vendosmëri  tejkaluam sfidat e shumta gjatë gjithë 
këtij viti



3F A Q ER R U G Ë T I M I  I  S B A S H K - u t

Për dy vite me radhë  përfaqësues 
të SBASHK-ut  në takime me 
ministrin Jagcilar, me stafin e 
tij, me komisione të shumta e 
me deputetë e përfaqësues të 
institucioneve kishin insistuar 
që Projektligji i pagave të mos 
jetë degradues e nënçmues për 
sektorin e arsimit. Kundërshtim 
të fuqishëm ndaj atij Projektligji 
SBASHK-u kishte shprehur 
edhe me protestën e 8 shtatorit 
dhe me grevën njëorëshe të 28 
dhjetorit të vitit 2018, por të 
tjerët  kishin zgjedhur heshtjen 
dhe angazhoheshin, herë hapur 
e herë tinëz,  për ta bërë ligjin. 
Po të dëgjohej zëri i arsyeshëm 
i SBASHK-ut që Projektligji të 
tërhiqej nga procedurat dhe të 
punohej bashkë me sindikata  
dhe institucionet  atëherë 

gjendja nuk do të ishte kjo që u krijua në dhjetor me plot revoltë e 
zhgënjim për arsye të pezullimit të tij  nga Kushtetuesja e me insistimin 
e Avokatit të popullit.
Por, të kthehemi të çështjet  që lidhen 
ngushtë  me  janarin e këtij viti dhe me 
grevën tre javore. SBASHK-u si shembulli 
më i mirë i angazhimit që me dialog të 
zgjidhen çështjet e  ngritura dërgoi shumë 
letra në adresat e institucioneve dhe që në 
fillim publikisht e tregoi se Projektligji që 
po punohej  ishte degradues e nënçmues 
dhe si i tillë edhe i papranueshëm  për tërë sistemin arsimor, që nga 
çerdhet e deri edhe në Universitete. Sa e sa takime u mbajtën nga 
maji  dhe ato mbylleshin me përfundimin se të drejta e legjitime janë 
kërkesat e SBASHK-ut, por institucionet pak reflektonin. I lëviznin 
koeficientet në arsim duke i matur me milimetra. Institucionet është 
dashur të reagojnë drejt pas Protestës së 8 shtatorit, apo pas grevës  
njëorëshe të 28  dhjetorit në tërë sistemin arsimor, por nuk bën diçka që 
do të ndryshonte situatën. SBASHK-u e tha zëshëm se greva njëorëshe 
e 28 dhjetorit është alarmi i fundit para grevës së përgjithshme dhe 
duke parë se as pas kësaj reflektimet nuk ishin të duhura  u shpall greva 
në kohë të pacaktuar. 

Janari  me heshtjen e institucioneve e me grevën unike të 
SBASHK-ut 

SBASHK-u vazhdonte me 
përpjekjet që përmes takimeve 
me institucionet dhe me dialog të  
realizonte kërkesën e anëtarësisë 
lidhur me Projektligjin për 
pagat, kurse institucionet 
vazhdonin me heshtjen. Kjo 
detyroi SBASHK-un të thërras 
mbledhjen e jashtëzakonshme 
të Këshillit Drejtues dhe të 
kryetarëve të nivelit komunal e 
të Universiteteve. 

Kjo ndodhi më 10 janar. Në këtë 
takim ishte i pranishëm edhe 
Ministri i MASHT-it, Shyqiri 
Bytyqi, i cili u ishte drejtuar 
pjesëmarrësve të këtij takimi të 
jashtëzakonshëm me apelin që 

të mos shkohet në grevë të përgjithshme. Ministri  nuk solli asgjë të re 
në këtë takim dhe prandaj anëtarët  e  Këshillit Drejtues dhe kryetarët 
e niveleve sindikale komunale dhe të Universiteteve duke sjellë zërin e 
punëtorëve të arsimit nga çerdhet , arsimi fillor, arsimi i mesëm i ulët, 
arsimi i mesëm i lartë dhe universitetet  diskutuan hapur dhe votuan 
njëzëri për të nisur me grevën e përgjithshme  nga 14 janari. 
Mediet, të cilat SBASHK-u i 
falënderon për angazhimin dhe 
korrektësinë  kishin sjellë në 
lajmet e para formulimin nga ana e 
kryetarit të SBASHK-ut të vendimit 
të Këshillit Drejtues. "Greva fillon 
çdo ditë nga ora 9 deri në orën 12 
për të gjithë grevistët e të gjitha ndërrimeve. Pas përfundimit të orarit 
të grevës të punësuarit lëshojnë objektin në të cilin është zhvilluar greva 
për të vepruar kështu çdo ditë të grevës. Gjatë periudhës sa zgjat greva 
e përgjithshme ndërpriten të gjitha aktivitetet që lidhen me punën në 
institucionet arsimore",  kishte deklaruar Jasharaj. 

Po afrohej  14 janari 
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me dialog.  Në ambientet e 
Qeverisë u mbajt takimi me 
Zv/kryeministrin z. Fatmir 
Limaj, në të cilin takim prezent 
ishte edhe Ministri i MASHT-
it, z.Shyqiri Bytyqi. Kryetarin 
Jasharaj në këtë takim po e 
shoqëronin nga kryetarët e 
sindikatave të niveleve arsimore 
Bardh Bardhi, Rexhep Sadiku 
dhe Blerim Mehmeti. 

Ata informuan z. Limaj për 
ecurinë e grevës dhe  për 
kërkesat e tyre legjitime dhe 
morën mbështetjen e tij për 
kërkesat bashkë me premtimin 
për angazhime të përbashkëta. 
Një takim tjetër ishte edhe 
ai me kryetarin e Komisionit 
Parlamentar për Administratë, 
Nait Hasani, në takim bashkë 
me përfaqësues të SBASHK-
ut ishte edhe ministri Bytyqi 
dhe këshilltari i lartë i tij, 
z.Baton Dushi. Takimi zgjati 
dy orë, por nuk kishte përafrim 
të qëndrimeve. Mungesa e 
gatishmërisë së institucioneve 
për të gjetur zgjidhje të 
pranueshme bëri që greva  me 
tërë unitetin e saj të vazhdonte  
edhe për dy javë të tjera. 

kohës së dialogut, përgatitjes 
për veprime sindikale dhe 
grevës. Kolegët tanë nga e tërë 
bota  kanë ndarë shqetësimet 

Në grevën  e nisur më 14 
janar ishin përfshirë të gjitha 
institucionet arsimore. Për 
herë të parë po merrnin pjesë 
në grevë edhe çerdhet nga 
e tërë Kosova. Kjo krijoi 
një moment të ri, ngase 
herëve tjera këto institucione 

përkrahnin moralisht grevat e SBASHK-ut, por nuk ishin pjesë aktive 
e tyre. SBASHK-u po vazhdonte me grevën, por nuk i kishte mbyllur 
dyert dialogut. 
Rezultat i kësaj ishte edhe takimi  me të përfunduar të javës së parë 
të grevës në ambientet e Qeverisë së Kosovës me Kryeministrin 
Haradinaj, stafin e tij dhe  me ministrin Bytyqi.  

Opinionit i kujtohet se në këtë takim u dha një ofertë, por ajo nuk u 
pranua nga Këshilli Drejtues dhe kryetarët e  sindikatave komunale dhe 
të Universiteteve sepse e konsideruan  me të drejt si ofertë të vogël dhe 

se ajo nuk kishte përfshirë gjithë 
të punësuarit në arsim dhe prandaj 
greva vazhdoi për të hyrë në javën 
e dytë të saj. 
Greva po vazhdonte me tërë unitetin 
e saj, por po vazhdonin edhe 
përpjekjet për të gjetur zgjidhjen 

Jo vetëm në situata sfidash e veprimesh sindikale, por edhe  për 
gjithë përkushtimin dhe angazhimet ditore, SBASHK-u e mbanë të 
informuar Komitetin e Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) 
dhe Internacionalen e Arsimit (EI). Kështu ishte edhe gjatë gjithë 

Me SBASHK-un kolegët nga Evropa dhe e tërë bota 
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Greva po  shënonte javën e 
tretë në njërën anë e në anën 
tjetër ishin shtuar angazhimet e 
institucioneve që Projektligji për 
pagat të shkonte në Parlament 
për t’u votuar bashkë me 
Ligjin e buxhetit. Madje kishte 
subjekte  politike parlamentare 
që votën për Ligjin e buxhetit po 
e kushtëzonin me shkuarjen në 
votë të Projektligjit për pagat.  
Në këtë situatë Këshilli Qendror 

Grevist u ishte drejtuar institucioneve dhe 
deputetëve me shkresa që të reflektojnë 
në përmirësimin e koeficienteve për tërë 
sistemin arsimor se në të kundërtën grevës 
nuk do t’i dihej fundi.

Uniteti dhe mbështetja e sindikalistëve nga e tërë bota dha 
rezultate 

me ne dhe përmes drejtores së  
përgjithshme të  ETUCE për 
Evropë Suzan Flocken  janë 
nisur edhe shkresa mbështetje, 
por edhe të kërkesës drejtuar 
institucioneve që me dialog të 
zgjidhin çështjet dhe kërkesat 
legjitime të SBASHK-ut. 
"I nderuar Kryeministër, i 
nderuar ministër, Komiteti 
Evropian i Sindikatave për 
Arsim (ETUCE) përfaqëson 
132 Sindikata të Arsimit dhe 11 
milion punonjës të arsimit në 50 
shtete të Evropës. ETUCE është 
një partner social në arsim 
në nivel të BE dhe Federatë 
Evropiane e Sindikatave 
brenda ETUC (Konfederata 
e Sindikatave Evropiane). 
ETUCE është Rajoni Evropian i 
Arsimit Ndërkombëtar (federata 
globale e sindikatave të arsimit). 
Me këtë letër, ETUCE përsërit 
mbështetjen e saj të fuqishme 
për organizatën e saj anëtare në 
Kosovë, Sindikatën e Bashkuar 
të Arsimit, Shkencës dhe 
Kulturës të Kosovës (SBASHK). 
Ne mbështesim kolegët tanë në 
Kosovë në serinë e grevave të 
organizuara duke filluar që nga 
sot, 14 janar 2019, dhe mbrojmë 
të drejtat e mësuesve. Së bashku 
me SBASHK, ne i bëjmë thirrje 
Qeverisë së Kosovës që të 

përmbushë dhe zbatojë premtimet e saj për rritjen e koeficientit të 
përdorur për llogaritjen e pagave, më konkretisht për punonjësit publikë 
në arsim, dhe kështu të rrisin pagat e tyre së paku 30%. Gjithashtu, 
ne bashkohemi në kritikat dhe shqetësimet e mëdha të SBASHK-ut për 
faktin se ligji si i tillë jo vetëm që i vë punonjësit publikë në arsim në 
një pozicion të pabarabartë  dhe jo të drejtë në krahasim me punonjësit 
e tjerë në sektorin publik, por ligji në mënyrë eksplicite i zvogëlon ato. 
ETUCE së bashku me SBASHK i bën thirrje Qeverisë së Kosovës që të 
marrë përgjegjësinë e saj dhe t'i realizoj premtimet e saj duke marrë 
masa konkrete”, thuhej në letrën drejtuar Kryeministrit Haradinaj, për 
të kujtuar në vazhdim se  Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës 
do të vazhdojë të përcjell nga afër situatën gjatë gjithë grevës, por edhe 
zhvillimin e ngjarjeve  kur të përfundojë greva e nisur me 14 janar. Po 
ashtu shumë nga sindikatat, si ajo e Sllovenisë, Shqipërisë dhe vendeve 
tjera  i janë drejtuar me mesazhe mbështetjeje sindikatës sonë. Kjo 
ishte një forcë shtesë për unitetin  e shkëlqyer të gjithë anëtarësisë së 
SBASHK-ut. 
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ut.  Pas kësaj marrëveshja u 
deklarua e arritur në prani të 
medieve. Marrëveshja bëri që të 
mos ketë humbës, por të gjithë 
janë fitues. 

Ishte Ministri Hamza ai që iu përgjigj shkresës dhe priti në një takim  
kryetarin e SBASHK-ut, Rrahman  Jasharaj  dhe menaxherin për 
financa, Ymer Ymeri. Në këtë takim Ministri Hamza  kishte shprehur 
gatishmërinë për të ndihmuar  për dalje nga situata. 
 Stafi i SBASHK-ut  me të përfunduar të këtij takimi komunikoi me 
kryetarët e niveleve komunale dhe të Universiteteve dhe pastaj edhe 
me anëtarët e Këshillit Drejtues duke i njoftuar për aktualitetin dhe 
duke kërkuar që ata të komunikojnë me kryetarë shoqatash të çerdheve, 
shkollave e njësive akademike për të parë se çfarë duhet bërë. Pas 
konsultimeve u arrit pajtueshmëria që përfaqësuesit e SBASHK-ut të 
shkojnë e të takohen  me krerët  e institucioneve të shtetit me shpresë 
të arritjes së një marrëveshjeje të pranueshme. 
Një ditë para se Projektligji për pagat të shkonte në votimin e dytë 
u mbajt takimi i përfaqësuesve të SBASHK-ut  me Kryeministrin  
Ramush Haradinaj, Kryetarin e Parlamentit  Kadri Veseli, Ministrin i 
Financave  Bedri Hamza dhe  me  kryetarin e Komisionit parlamentar 
për Administratë Nait Hasani. Ata ofruan  ofertën e re, e cila bashkë  me 
atë të datës 20  janar po  bënte  një përafrim me kërkesën e  SBASHK-

Apelit, e cila e tha: “Miratohet 
si e bazuar ankesa e paditëses 
SBASHK, ndërsa prishet 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore 
në Prishtinë- Departamenti për 
Çështje Administrative A.nr. 
552/2019, i datës 25.04. 2019 
dhe lënda i kthehet  gjykatës 
së shkallës së parë në rigjykim 
dhe rivendosje”.  Ky lajm ishte 
i gëzueshëm për gjithë anëtarët 
e SBASHK-ut ngase  kështu 
po mbrohej vlera dhe forca e 
grevës si mjet legjitim e ligjor i 
shprehjes së pakënaqësisë. 

Gjatë kohës sa punëtorët e arsimit, nga çerdhet, Arsimi Parauniversitar 
dhe Universitetet po bënin grevë, veprime sindikale kishte edhe në 
sektorin e shëndetësisë. Ajo që opinionit i ra në sy është se Ministri 
i shëndetësisë po ndante shqetësimet me të punësuarit në sektorin që 
drejtonte dhe u gjend shpesh me ta duke treguar për mbështetjen e tij 
ndaj tyre. Një gjë e tillë nuk mund të thuhet për ministrin e arsimit 
sepse ai, jo vetëm që nuk bëri sa duhet për ndryshim koeficientesh, 
por edhe pas grevës zgjodhi komunikim konfrontues me SBASHK-un 
duke nxjerrë edhe një vendim të pa bazuar në ligj e pa u konsultuar me 
SBASHK-un në kërkesë për kompensimin e orëve të humbura në grevë. 
Të autorizuarit e SBASHK-ut kudo në medie kishin treguar sa e sa herë 
gjatë grevës se Këshilli Drejtues kishte sjellë vendimin se kompensim 
të orëve të humbura nuk do të ketë dhe prandaj zëshëm kundërshtoi 
edhe vendimin e Ministrit  duke e dërguar  edhe në Gjykatën Themelore 
me pritjen e arsyeshme që ky organ i drejtësisë do të vendos në bazë të 
argumenteve e fakteve të ofruara nga SBASHK-u. 
Mirëpo  një gjykatëse e kësaj gjykate e ndikuar 
nga emocionet, nga diskutimet  në një seancë 
parlamentare, që u shoqërua edhe me fjalor të ulët e 
ofendues të dy a tre deputetëve  dhe duke u bazuar në 
ligje e Udhëzime nga koha e UNMIK-ut, të cilat janë 
tanimë e sa kohë të dala afati, vendosi  në të mirë 
të vendimit të MASHT-it.  Mirëpo kjo nuk krijoi 
elemente dorëzimi në SBASHK. Në të kundërtën  
juristi përgatiti lëndën dhe e dërgoi në Gjykatën e 

Pas grevës nisi një betejë tjetër 
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Moti e ka thënë populli ynë se 
miku i mirë shihet në ditë të 
vështira. Kjo u vërtetua edhe 
për SBASHK-un. Zgjedhjet e 
reja në Komitetin e Sindikatave 
të Arsimit të Evropës kishin 
sjellë  me plot meritë në krye 
të këtij Komiteti, që numëron 
11 milionë anëtarë, znj.
Christine Blouer dhe znj. Suzan 
Flocken. Ato kanë  mbështetur 
vazhdimisht SBASHK-un 
duke e vlerësuar drejt si një 
sindikatë të organizuar mirë 
dhe të përkushtuar për t’u 
përballur me sfidat në përpjekje 
për realizimin e kërkesave të 
anëtarësisë. Nga Komiteti që 

Ishin mbledhur mijëra 
nënshkrime nga punëtorët e 
arsimit dhe i ishin dorëzuar 
Parlamentit  të Kosovës  me 
kërkesën që të hapet debati dhe 
të krijoheshin  parakushtet për të 
nisur MASHT-i me Projektligjin 
për statusin e punëtorëve të 
arsimit të Republikës së Kosovës 
për vitet e 90-ta. Debati në 
Parlament për këtë u zhvillua në 
muajin prill të vitit 2013. Kishte 
diskutime të shumta, që me 
arsye shprehnin respektin për 
pishtarët e dijes që kishin bërë 
sakrifica sublime për mbrojtjen 
e arsimit shqip në gjithë vitet 
e okupimit. Këto diskutime 
kishin ngjallur shpresën se nuk 
do të duhej shumë kohë dhe këta 
njerëz të dijes do ta kenë ligjin 
e tyre që njeh përkushtimin 
dhe kontributin  në këto vite të 
vështira. 

MASHT  dhe 
SBASHK formuan  
komisionin e 
përbashkët dhe 

nisen punë  me përkushtim për ta bërë një Projektligj sa më të mirë 
dhe i cili nuk do t’i mbetej borxh askujt që në ato vite ishte rreshtuar 
në mbrojtje të arsimit. Projektligji doli të jenë finalizuar, por u ngritën 
në këmbë disa OJQ e madje edhe disa individë  duke ia  vështirësuar 
Projektligjit rrugëtimin drejt Parlamentit. Ishte qëndrimi dinjitoz i 
përfaqësuesve të SBASHK-ut në dhjetëra  takime me institucionet, në 
diskutime me plot përplasje me deputetë e përfaqësues të institucioneve. 
Ishte qëndrimi dhe uniteti i anëtarësisë dhe  qëndrimi  i kryeministrit 
Haradinaj, i cili edhe pse po përballej me kundërshtime nga më të 
shumtat, insistoi  të  votohej Projektligji në Qeveri e pastaj edhe në 
Parlament. Ky Projektligj nuk e kishte të lehtë as në leximin e parë 
sepse disa shprehnin brengat se po mbrojnë shtetin e buxhetin  nga ky 
Ligj, që sipas tyre, gjoja po cenuaka buxhetin. Por, erdhi edhe dita e 
votimit të këtij Projektligji.  Të 71 deputetët e pranishëm votuan për të. 
SBASHK-u e kishte vlerësuar lartë këtë moment duke e konsideruar 
si ditë historike datën që u votua Ligji që për vitet e ndritura të arsimit 
tonë duke kujtuar se po të mos ishte qëndresa sublime e njerëzve të 
dijes në ato vite atëherë errësira do të triumfonte mbi dritën dhe do të 
shuheshin shpresat për ardhmërinë. 
Po ashtu do theksuar se edhe implementimi i këtij ligji ka hasur në 
ca pengesa teknike, por 
janë gjasat e mëdha që 
me dhjetorin  të nis edhe 
implementimi i këtij ligji 
dhe shtesa e paraparë do 
të merret që nga prilli i 
këtij viti. Urojmë të bëhet 
kështu. 

ato drejtojnë vazhdimisht kanë ardhur ftesa që SBASHK-u të jetë pjesë 
e gjithë aktiviteteve sindikale në Evropë, pjesë e protestave, por edhe 
kanë drejtuar apele e letra institucioneve tona duke kërkuar që përmes 
dialogut të zgjidhen çështjet e ngritura. Për të dëshmuar përkrahjen e 
sinqertë të 11 milionë anëtarëve të këtij komiteti drejtorja e përgjithshme 
e ETUCE për Evropë  ka vizituar në shkurt Kosovën. Ajo gjatë  
qëndrimit dyditor  në Kosovë ka pasur një agjendë të ngjeshur duke u 
takuar fillimisht me Kryesinë dhe Këshillin Drejtues të SBASHK-ut, 
me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve e pastaj 
edhe me krerët e institucioneve të Kosovës. 

Drejtorja Flocken është ndjerë e nderuar kur kryetari i 
SBASHK-ut Rrahman Jasharaj  bashkë me menaxherin 
për financa e administratë Ymer Ymeri dolën në kufirin 
e Kosovës për ta pritur këtë mike të madhe të sindikatës 
sonë, e cila në Kosovë po vinte bashkë  me kryetarin  

e Sindikatës së Pavarur të Arsimit të Shqipërisë Nevruz Kaptelli dhe 
përgjegjësen  për bashkëpunim ndërkombëtar të kësaj sindikate Angjela 
Llalla. 

Pas 5 vitesh rrugëtimi, u votua në Parlament Ligji për vitet e 90-
ta në arsim

Miqtë e mirë në ditë të vështira 
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duke dëshmuar mikpritjen, si 
vlerë të lartë të popullit tonë, 
ka zhvilluar një bashkëbisedë 
miqësore me znj. Suzan duke i 
treguar asaj për përkushtimin e 
tij dhe të Qeverisë që ai drejton 
për të mbështetur sa më shumë 
arsimin në Kosovë, si sektor 
tepër me rëndësi e në përpjekje 
për një arsim sa më cilësor. 

Drejtorja e përgjithshme e 
ETUCE-së për Evropën ka 
falënderuar Kryeministrin 
për mikpritjen dhe pastaj 
është shprehur se SBASHK-u 
vlerësohet lartë nga ETUCE 
dhe gëzon vazhdimisht 
mbështetjen dhe solidaritetin 
e 11 milionë anëtarëve të 
Komitetit të Sindikatave të 
Arsimit të Evropës. Ajo pastaj 
ka shpalosur edhe angazhimet e 
shumta dhe objektivat e qarta që 
ka ETUCE në shërbim të arsimit 
dhe mbrojtjes së kërkesave të 
anëtarësisë. 

Drejtorja Flocken është takuar 
po këtë ditë edhe me kryetarin 
e Komisionit Parlamentar për 
Arsim, z. Ismajl Kurteshi,  i 
cili  ka shpalosur shumë nga 
angazhimet e Komisionit 
që drejton në përpjekje për 
të kontribuar në ngritjen e 
vazhdueshme të cilësisë në 
arsim. 

Veprimtarët  sindikal  Emrush Ahmeti dhe Avdullah Krasniqi ishin 
kujdesur që mysafirja të sheh nga afër Shpellën e Gadimes, njërën 
nga mrekullitë natyrore të Kosovës. Traditën e mikpritjes shqiptare e 
ka dëshmuar edhe ciceroni i Shpellës, i cili me një dije perfekte për 
çdo pjesë të kësaj bukurie të rrallë natyrore shpjegonte për pamjet e 
mrekulluara që Zoti i ka falë kësaj pjese të Kosovës. Znj. Flocken është 
ndjerë e nderuar me nismën kaq interesante të vizitës së saj në vendin 
tonë.

Dita e dytë e vizitës së znj. Flocken 
në Kosovë ishte tepër dinamike. 
Agjenda ka nisur me një takim 
mirëseardhjeje në selinë e SBASHK-
ut për të vazhduar pastaj me takimin 
në MASHT me ministrin z.Shyqiri  
Bytyqi dhe anëtarë të kabinetit të tij. 
Drejtorja e përgjithshme e ETUCE-

së për Evropë, znj. Flocken ia kujtuar ministrit Bytyqi dhe kabinetit 
të tij se po vizitonte Kosovën për të treguar nga afër mbështetjen për 
SBASHK-un, të cilën si tha ajo e respektojnë dhe çmojnë shumë për 
arsye të angazhimit, unitetit dhe përkushtimit në realizimin e kërkesave 
legjitime të anëtarësisë. 

Një nga pjesët e bukura të mikpritjes për drejtoren Flocken është shënuar 
edhe në  Shkollën e Gjelbër të Prishtinës. Mysafirja e nderuar fillimisht  
është takuar me drejtoren e këtij institucioni të dalluar arsimor, Fahrije  
Ratkoceri dhe të punësuarit këtu. Mbresëlënës ka qenë edhe takimi 
me mësimdhënësit e kësaj shkolle në pushimin e gjatë mes dy orëve 
mësimore. Agjenda e kësaj dite sa kishte filluar. Puna, përkushtimi 
dhe angazhimi i drejtores Ratkoceri dhe i të gjithë të punësuarve në 
këtë institucion edukativ e arsimor ka bërë që kjo vatër e dijes të ketë 
ambiente të këndshme pune dhe arritje e suksese të larta. Drejtorja 
Fahrije Ratkoceri ka shoqëruar mysafirët për të parë nga afër kabinetet 
e furnizuara mirë dhe paralelet gjatë mësimit që po zhvillohej këtu. 
Znj. Flocken ka bashkëbiseduar me mësimdhënësin e historisë dhe me 
nxënësit e një paraleleje për të shprehur respektin për gjithë ata dhe për 
t'i përgëzuar për punën dhe arritjet. 

Pas kësaj është vazhduar 
me agjendën e takimeve 
me përfaqësues të lartë  
institucionesh. Një takim  
tepër i rëndësishëm i znj.
Suzan ishte edhe ai me 
Kryeministrin e Kosovës, 
z. Ramush Haradinaj, i cili 
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Do theksuar se mediet i kanë 
dhënë hapësirë kësaj vizite 
dhe takimeve që znj. Flocken 
ka pasur me sindikatën , me 
kryeministrin Haradinaj dhe 
me përfaqësues të tjerë të 
institucioneve të Kosovës.  
Drejtorja Flocken foli për arsyen 
e vizitës në një konferencë për 
medie dhe ishte mysafire në 
programin e mëngjesit në RTK. 
Ajo e ka thënë edhe në medie se 
ETUCE çmon lartë angazhimet 
dhe arritjet e SBASHK-ut 
dhe se kjo sindikatë do të 
ketë vazhdimisht mbështetjen 
morale te ETUCE, gjegjësisht 
të gjithë sindikatave të arsimit 
të Evropës dhe botës.

Në përmbyllje të kësaj vizite 
drejtorja Flocken bashkë 
me kryetarin e SBASHK-ut, 
Rrahman Jasharaj dhe  kryetarin 
e SPASH , Nevruz Kaptelli i 
janë drejtuar  Këshillit Drejtues.  
Mysafirët janë shprehur të 
impresionuar me mikpritjen, 
me takimet e shumta me  
udhëheqës të lartë shtetëror 
dhe me punëtorë të arsimit. 
Znj. Flocken ka përsëritur se 
SBASHK-u ka dhe do ta ketë 
përkrahjen e vazhdueshme nga 
ETUCE në gjithë angazhimet 
në shërbim të anëtarësisë. 

Edhe pse  në numër të vogël e  përball angazhimeve e detyrave të 
shumta ditore, stafi i SBASHK-ut me kënaqësi mposht lodhjen dhe me 
përkushtim e respekt bën përgatitje të shumta për ta shënuar në mënyrë 
sa më madhështore ditën e madhe të mësuesit dhe shkollës shqipe.  
Kështu ishte edhe në marsin e këtij viti.  U nisën me kohë përgatitjet 
në qendër dhe në bashkëpunim e koordinim me kryetarët e nivelit 
komunal dhe të universiteteve u bën bashkë në Pallatin e sporteve " 1 
Tetori" më shumë se 600 pishtarët e dijes që janë pensionuar nga prilli 
i vitit të kaluar e deri në marsin e këtij viti.  Për t’ia shtuar madhështinë 
këtij manifestimi e për të shprehur respekt për pishtarët e dijes në këtë 
festë kishte ardhur edhe Ansambli Autokton “Rugova”  dhe mysafirë të 
shumtë nga Kosova dhe trojet tjera etnike.  Në hapje të Manifestimit 
Nezafete Jakupi ka përshëndetur  pishtarët e dijes e pastaj në emër të tyre 
dhe të kryetarit e stafit  të SBASHK-ut ka falënderuar për pjesëmarrje 
në këtë festë  z. Ismajl Kurteshin, kryetar i Komisionit Parlamentar 
për Arsim, Agim Hasanin nga Bujanovci, deputetin shqiptar të Luginës 
së Preshëves, z. Fatmir Hasani, kryetarin e BSPK-së, Avni Ajdini, 
nënkryetarin e BSPK-së, Atdhe Hykolli, anëtarin e kryesisë Rashit 
Mehmeti dhe kryetarin e Ansamblit Autokton "Rugova", z. Vesel Nikçi.

"Punëtorët e arsimit as edhe një herë nuk i kanë mbetur borxh atdheut. 
Ata në kohët më të vështira e kanë mposhtur errësirën dhe i kanë hapur 
rrugë dritës. Ata në zemër kanë ruajtur alfabetin, kulturën, arsimin 
dhe kanë mbajtur gjallë ëndrrën për liri, që falë bijave e bijve më të 
mirë të këtij trualli dhe ndihmës së miqve të vërtetë u kthye në realitet. 
Tani kur Kosova frymon lirshëm dhe tingëllon bukur zilja e shkollës 
dhe dëgjohet buzëqeshja e zëri i lumtur i nxënësve ndjehemi edhe më 
shumë krenar me punën 
e përkushtimin që ju 
bëtë gjatë gjithë viteve e 
dekadave për arsimimin 
e brezave" , ka shprehur 
edhe një herë respektin 
për njerëzit e mirë të 
dijes Nezafetja. 

Edhe këtë vit SBASHK-u kremtoi  ditën e 
madhe të mësuesit 
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duke  folur me plot emocione  
kryetari i Ansamblit Autokton" 
Rugova", Vesel Nikçi, i cili ka 
bërë një ndërlidhje të pjesës së 
parë të festës me pjesën artistike. 
Ky ansambël me traditë 70 
vjeçare në kultivimin e valles së 
bukur autoktone shqipe ka nisur 
një program artistik, që filloi 
me humoristin Fadil Grabovci 
e për të vazhduar me valle të 
Ansamblit që janë pëlqyer 
shumë dhe janë përkrahur me 
duartrokitje të gjata. Në pjesën 
e dytë të Manifestimit janë 
ndarë mirënjohjet dhe orët për 
punëtorët e arsimit që kanë 
punuar me dekada në arsimin 
e brezave e që janë pensionuar 
nga prilli i vitit të kaluar e deri 
në marsin e këtij viti. 

Organizatori i këtij manifestimi 
madhështor ka falënderuar 
drejtorin dhe stafin e Qendrës 
së Studentëve për ndihmën që 
i kanë bërë, Pallatin e sporteve 
dhe mediet që si gjithmonë 
edhe kësaj radhe kanë përcjell 
këtë Manifestim kushtuar 
pishtarëve të dijes. Në mbyllje 
të Manifestimit për gjithë të 
pensionuarit nga prilli i vitit të 
kaluar e deri në marsin e këtij 
viti janë ndarë nga një orë dore 
dhe një mirënjohje në shenjë 
respekti për angazhimin e tyre 
për arsimimin dhe edukimin e 
brezave nëpër vite e dekada. 

dhe nga Komiteti i Sindikatave 
të Arsimit të Evropës dhe 
Internacionalja e Arsimit bashkë 
me informatën i janë dërguar 
edhe të gjitha medieve.  Po ashtu 

Kryetari i SBASHK-ut Rrahman  Jasharaj është shprehur krenar për 
përkushtimin dhe angazhimin e stafit me të cilët ai angazhohet çdo 
ditë në shërbim të anëtarësisë duke përmendur me emra Ymer Ymerin, 
Rrezarta Bahtjarin, Blendor Shatrin, Nezafete Jakupin, Afërdita 
Ahmetin, Lutfi Manin dhe Vjollca Shalën, e pastaj  ka kujtuar vargjet 
“Sërish vjen marsi” për të shpalosur kujtime  nga e kaluara historike 
“Marsi shënoi nisjen e rrugëtimit të popullit për shkëputje nga robëria, 
marsi shënoi aktin sublim të luftës e sakrificës së familjes Jashari në 
Prekazin e historisë, marsi shënoi rrugëtimin drejt dritës e kundër 
errësirës me hapjen e shkollës së parë shqipe. Marsi nëpër vite, dekada 

e shekuj shënoi edhe shumë data e ngjarje 
me rëndësi. Të nderuar pishtarë të dijes, 
krahas shumë aktivitetesh e angazhimesh, 
SBASHK edhe këtë vit organizoi këtë 
Manifestim për të bërë bashkë e në një 
festë pishtarët e dijes që janë pensionuar 
nga prilli i vitit të kaluar deri në marsin 
e këtij viti. Është ky një moment i mirë 
për arsimin shqip duke e mbrojtur atë 
nga furtunat e për shpalosjen e kujtimeve 
nëpër vite duke rrugëtuar bashkë me 
brezat drejt diturive e arritjeve të reja”, 
ka shprehur respektin e lartë për pishtarët 
e dijes, kryetari Jasharaj. 
Kryetari i Komisionit Parlamentar për 
Arsim, z. Ismajl Kurteshi ka përgëzuar 
pishtarët e dijes për festën e tyre dhe për 
mirënjohjet nga SBASHK  duke kryer 
kujtesën në vitet e vështira të okupimit të 
Kosovës për të shprehur respektin e lartë 
për sakrificën e punëtorëve të arsimit në 
përpjekjet sublime për mbrojtjen e arsimit 
dhe kulturës kombëtare nga sulmet e 
pushtuesit. Edhe kryetari i BSPK-së, 
Avni Ajdini  ka shprehur respekt të lartë  
për kontributin e lartë të njerëzve të dijes  
nëpër vite e dekada. 

“Kjo ditë është e madhe dhe se SBASHK-u, duke bërë angazhime të 
vazhdueshme në shërbim të arsimit, ka organizuar këtë manifestim 
shumë domethënës në shprehje të respektit për pishtarët e dijes” është 
shprehur me emocione Agim Hasani nga Bujanovci, kurse deputeti 
shqiptar i Luginës së Preshevës, z. Fatmir Hasani,  ka kujtuar edhe 
situatën aktuale në Kosovën Lindore duke kërkuar bashkëpunim dhe 
përkrahje të vazhdueshme nga Kosova për ta. Me  qëndrim krenar e 

Edhe në vitin 2019 SBASHK-u  ka vazhduar me transparencën dhe 
korrektësinë ndaj medieve të shkuara e elektronike. Zyra për informim 
ka dërguar informata për të gjitha aktivitetet e angazhimet, por edhe 
për shqetësimet. Të gjitha shkresat e dërguara në institucione, por 
edhe shkresat e arritura  nga ta dhe  sindikatat e vendeve të ndryshme  

Transparencë dhe korrektësi e SBASHK-ut ndaj medieve 
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në shenjë respekti dhe besimi 
ndaj medieve ato janë ftuar dhe 
kanë qenë të pranishme edhe 
në takimet e Këshillit Drejtues. 
Mediet kanë raportuar edhe 
për angazhimet dhe veprimet  
konkrete të SBASHK-ut në 
shërbim të anëtarësisë. Mediet 
raportuan në mënyrën më 
korrekte të mundshme edhe për 
traditën e mirë të dërgimit në 
pushime në bregdetin shqiptar 
të qindra punëtorëve të arsimit, 
edhe për qindra trajnime kudo në 
Kosovë, edhe për sfidat e grevat. 
SBASHK-u do të vazhdojë sot 
e gjithmonë me transparencën e 
korrektësinë ndaj medieve dhe 
i ka falënderuar  dhe u shpreh 
respekt atyre për punën dhe 
përkushtimin.
SBASHK-u ka krijuar një 
emër të respektuar edhe mes 
sindikatave mike në Evropë 
dhe ato duke folur me respekt  
për punën e përkushtimin tonë 
kanë bërë që edhe gazetarë të 
huaj të shprehin kureshtjen 
dhe dëshirën për të shkruar për 
SBASHK-un. Një rast i tillë i 
veçantë ishte edhe me gazetarin 
gjerman Norbert Glaser, i cili 
njëherë është edhe këshilltar 
për medie i akredituar nga ana 
e GIZ-it. Ai ka vizituar selinë 

Janë bërë edhe gjatë gjithë 
këtij viti shumë angazhime  në 
prezantimin e denjë të zërit 
të punëtorëve të arsimit para 
institucioneve të Kosovës. 
Janë bërë angazhime të mëdha 
edhe në realizimin e kërkesave 
legjitime dhe janë shënuar 
arritje. 
Krahas këtij përkushtimi stafi 
në qendër  në bashkëpunim 
me kryetarët e nivelit komunal 
sindikal dhe të Universiteteve 
kanë bërë angazhime shtesë 

e SBASHK-ut i shoqëruar nga udhëheqësi i GIZ-it gjerman z. Boris 
Scharlovski bashkë me zyrtaren Alberta Alihajdari. Udhëheqësi i GIZ-
it gjerman, z. Boris Scharlovski  në fillimet e bashkëbisedës ka treguar 
se tani e sa vite organizata që ai drejton ka bashkëpunim të frytshëm 
me SBASHK-un e në shërbim të arsimit edhe më të mirë në Kosovë.   
“Gazetari Norbert Glaser ka shkruar shumë artikuj për sindikatat 
dhe  kësaj radhe është angazhuar pikërisht nga  Sindikata e Bashkuar 
e Mësimdhënësve të 
Gjermanisë që gjatë vizitës 
në Kosovë të përgatis artikuj 
për  sistemin arsimor e në 
veçanti për aktivitetet, sfidat 
dhe arritjet e SBASHK-ut”, 
ka  ka treguar z. Scharlovski.
Kryetari Jasharaj duke dhënë këtë intervistë ka kujtuar kohët e vështira 
të okupimit dhe ka lavdëruar miqtë ndërkombëtarë  e veçmas sindikatën 
gjermane të arsimit, atë të Holandës dhe mikun e madh Valter, Sllovenisë 
dhe mikun e madh Shtrukelj dhe udhëheqësit sindikal të Internacionales 
së Arsimit, e veçmas sekretarin e përgjithshëm Fred van Lieven të 
cilët ishin vazhdimisht  pranë SBASHK-ut në kohët e vështira  duke e 
ndihmuar dhe duke i dhënë mundësi që të tregojë realitetin e vështirë 
në arsimin e Kosovës në vitet e 90-ta.  Kryetari Jasharaj ka treguar edhe 
për përkrahjen e miqve ndërkombëtar edhe në vitet e para të pasluftës. 
Në një pjesë të kësaj interviste kryetari Jasharaj është ndalur edhe te 
vizita studimore në Gjermani, që u mundësua falë  mbështetjes së GIZ 
dhe  zonjës Dagmar, që ishte udhëheqëse e  GIZ atëherë  duke shpalosur 
kujtime për 
takimet e shumta 
dhe përkrahjen 
e mikpritjen që 
kanë hasur kudo 
në Gjermani nga 
kolegët e sindikatës 
GEW.

për të realizuar kërkesat e punëtorëve të arsimit. Një përkushtim 
i tillë është parë edhe në përgatitjen e dokumentacionit drejtuar 
Këshillit Shtetëror të Licencimit të Mësimdhënësve për licencimin e 
5 trajnimeve të  vlefshme për punëtorët e arsimit. Ky aktivitet  nuk 
është ndalur me kaq. Me të marrë vendimet për licencimin e këtyre 
trajnimeve është përgatitur agjenda dhe është nisur me trajnimet nëpër 
komunat e  Kosovës. Fillimisht përmes ueb faqes e pastaj edhe përmes 
bashkëbisedave me anëtarësinë u është treguar atyre se trajnimet 
“Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen efektive të dialogut social"  
me 32 orë trajnim, "Udhëheqja dhe planifikimi strategjik në Arsimin 
Parauniversitar" me 28 orë, "Aplikimi i programeve kompjuterike në 
mësimdhënie" me 103 orë , "Edukimi medial dhe roli i tij në zhvillimin 
shoqëror dhe demokratik” me 32 orë " dhe “Mësimdhënia e gjuhës 
dhe letërsisë shqipe për ciklin fillor dhe të mesëm ", po  ashtu me 32 

Shumë angazhime konkrete në shërbim të anëtarësisë 
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“ Idenë për shtimin e numrit të 
trajnerëve të licencuar e kemi 
ngritur bashkë me nënkryetaren 
Vjollca Shala duke parë se 
kërkesat për trajnime janë 
shtuar shumë dhe se me numrin 
aktual të trajnerëve nuk do 
të arrinim të plotësonim këto 
kërkesa. Ne vazhdimisht jemi 
angazhuar që të jemi korrekt 
me të gjithë dhe prandaj  për 
t’u ndjerë mirë dhe të barabartë 
të gjithë kolegët tanë kudo në 
Kosovë duhet shtuar numri i 
trajnerëve të licencuar. Kushti 
që kolegët tanë sindikalistë 
të jenë të përfshirë në këtë 
aktivitet të veçantë është që 
ata paraprakisht ta kenë të 
kryer trajnimin gjegjës të 
organizuar nga SBASHK-u”, 
tregon koordinatori  Ymer 
Ymeri, ndërsa Vjollca Shala 
duke folur për të pesë trajnimet 
e thotë me të drejtë se  pak 
më i vështirë për t’u realizuar 
është trajnimi "Aplikimi i 
Programeve Kompjuterike në 
Mësimdhënie”, ngase kërkon 
kushte të veçanta, kabinet me 
kompjuterë, lidhje në internet 
dhe se fundi edhe vlerësim në 
mënyrë elektronike të arritjeve 
të kandidatëve pas çdo moduli. 

Pas përgatitjeve të duhura dhe 
pas publikimit të informatës për 
trajnerët e rinj në ueb faqen e 
SBASHK-ut dhe pasi janë kryer 
gjithë konsultat  dhe procedurat 
me të paraqiturit është filluar me 

orë trajnim  janë licencuar   nga MASHT dhe se mund të fillohet me to 
duke u bazuar në vullnetin dhe kërkesat e anëtarësisë.  

base në fillim u mendua se kërkesa do të ketë në numër modest, por ndodhi  
e kundërta. Me të filluar të trajnimeve falë angazhimit të trajnerëve 
dhe vizitave të kryetarit të SBASHK-ut bashkë me menaxherin për 
financa e administratë Ymer Ymeri , me juristin Blendor Shatri  dhe  
në shumë trajnime edhe vizita të nënkryetares Vjollca Shala, kërkesat 
për trajnime u shtuan shumë  sepse krahas temave të trajnimit në këtë 
aktivitet zhvilloheshin edhe bashkëbiseda për të gjitha çështjet aktuale 
dhe pjesëmarrësit informoheshin nga dora e parë për të gjitha çështjet 
e ngritura. 

Në këtë situatë stafi i SBASHK-ut në qendër  u përball me kërkesa 
të shumta për të pesë trajnimet  dhe me qëllim që të plotësohet çdo 
kërkesë u shtua sasia e angazhimeve duke i kthyer edhe vikendet në ditë 
pune. Ky përkushtim është për çdo lëvdatë, por  kërkesat e shtuara për 
trajnime u bë e vështirë të realizoheshin nëpër komunat e Kosovës dhe 
prandaj u caktuan koordinatorë të tyre Ymer Ymeri dhe Vjollca Shala, 
të cilët po bënin përgatitje të vazhdueshme duke koordinuar trajnimet 
dhe  punuan një plan strategjik të menaxhimit të këtij aktiviteti. Ata i 
propozuan kryesisë që të organizojë një aktivitet të veçantë të trajnimit 
përkatës me qëllim që të  licencohen trajnerë të ri të SBASHK-ut që të 
plotësohen gjithë kërkesat për trajnime.  
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një punëtori tre ditore me seanca 
plenare dhe pastaj edhe me 
punën në grupe sipas trajnimeve. 
Gjithë këtë aktivitet nga afër e 
ka përcjellë dhe shpesh edhe 
është bërë pjesë e angazhimit 
e përkushtimit edhe Drejtori 
i Departamentit të Arsimit 
Parauniversitar, Alush Istogu. 
Ai ka përgëzuar SBASHK-un 
për këtë aktivitet  dhe u është 
përgjigjur shumë pyetjeve të 
trajnerëve të ardhshëm.

Seancat plenare janë udhëhequr  
nga paneli, në të cilin përveç 
kryetarit Jasharaj dhe Drejtorit 
Istogu , ishin edhe nënkryetarja 
e SBASHK-ut  Vjollca Shala, 
sekretarja e përgjithshme 
Jehona Oruçi dhe koordinatori 
për organizim të brendshëm 
Ymer  Ymeri. Për të ndihmuar 
rrjedhën e mbarë të këtij 
aktiviteti  Alban Zeneli trajner 
i "Edukimi medial dhe roli i 
tij në zhvillimin shoqëror dhe 
demokratik" ka prezantuar  në 
emër të gjithë trajnerëve aktual  
çështjet kyçe në të cilat do të 
fokusohen seancat plenare dhe 
puna në grupe. 

Punimet e grupit të  trajnimit “Forcimi i kapaciteteve për udhëheqjen 
efektive të dialogut social",  i kanë udhëhequr  trajnerët Rrahman  
Jasharaj, Ymer Ymeri e Blendor Shatri. 
Trajnimin "Udhëheqja dhe 
planifikimi strategjik në Arsimin 
Parauniversitar" kanë udhëhequr  
trajnerët  Hysen Sogojeva dhe 
Jehona Oruçi, kurse te grupi 
"Edukimi medial dhe roli i tij 
në zhvillimin shoqëror dhe 
demokratik”  është angazhuar trajneri Alban Zeneli.  Dinamik ka  
qenë aktiviteti edhe të grupi "Aplikimi i programeve kompjuterike 
në mësimdhënie", të cilin e kanë udhëhequr  Vjollca Shala dhe Ymer 
Ymeri. 

Me grupin e trajnerëve te “Mësimdhënia e gjuhës dhe letërsisë shqipe 
për ciklin fillor dhe të mesëm" janë angazhuar  Adelinë Selmani e 
Atdhe Hykolli. 

Mendohet se me këta trajnerë të rinj 
më lehtë do të plotësohen kërkesat 
për trajnime kudo në komunat e 
Kosovës.
Ky aktivitet ka krijuar  një 
moment të ri dhe SBASHK-u me 
forca të shtuara ka vazhduar me  
plotësimin e kërkesave për të pesë 
trajnimet. Raportet përcjellëse 
të trajnerëve dhe të zyrtares për 
trajnime e të koordinatorëve 
tregojnë qartë se janë shënuar 
arritje të jashtëzakonshme në këtë 
aktivitet, që është edhe një shërbim 
i SBASHK-ut për anëtarësinë. 
Koordinatori për trajnime Ymer 
Ymeri  duke folur për trajnimet 
e organizuara gjatë gjithë vitit 
2019  me shifra e fakte tregon se 
është bërë një punë e madhe dhe e 
përkushtuar dhe ai ndjehet krenar që 
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Edhe një shërbim i rëndësishëm  për anëtarësinë tonë
Kolektive të Arsimit e që ka të 
bëj me pagat jubilare dhe ato 
përcjellëse, por u pa se ky ishte 
veprim i qëlluar sepse krahas 
faktit se të gjitha këto lëndë  janë 
fituar, është krijuar  një bindje e 
re te qeveritë lokale, të cilat tani 
më kanë nisur me planifikimin 
e buxhetit dhe madje disa sosh 
edhe kanë nisur  ta kryejnë 
këtë obligim ndaj anëtarëve të 
SBASHK-ut pa pasur nevojë 
që të shkohet në procedura 
gjyqësore.

Një arritje e veçantë e kësaj 
zyre është edhe përfaqësimi 
profesional e shumë i suksesshëm 
i SBASHK-ut  nga juristi Shatri 
në seancat gjyqësore lidhur 
me kundërshtimin e vendimit 
të ministrit Bytyqi lidhur 
me kompensimin e orëve të 
humbura në grevë. Përkushtimi 
i  SBASHK-ut përmes juristit 
Shatri bëri që edhe për kundër 
një vendimi të pabazuar në fakte 
të duhura të  një gjykatëseje në 
Gjykatën Themelore, të shkojë 
angazhimi tutje dhe Gjykata 
e Apelit solli vendim meritor 
vendosur që: “Miratohet si 

SBASHK-u ia doli të plotësojë  kërkesat për trajnime. “Gjatë vitit 2019  
janë shënuar  arritje të konsiderueshme në organizimin e trajnimeve 
për kolegët tanë kudo në Kosovë. Deri tani në të pesë trajnimet kanë 
marrë pjesë 1530  punëtorë të arsimit, prej të cilëve  1207 kanë marrë 
certifikatat, si dëshmi  e kryerjes me sukses të trajnimit, certifikata këto 
të nënshkruara  nga  kryetari i SBASHK-ut, nga Drejtori i Departamentit 
të Arsimit Parauniversitar, Alush  Istogu dhe nga trajneri a trajnerët 
varësisht se për cilin trajnim është fjala. Të 323 pjesëmarrësit në 

Në vitin 2019  edhe zyra juridike e SBASHK-ut ka shënuar arritje të 
mëdha. Zyrtari ligjor Blendor  Shatri, i ndihmuar nga zyrtarja Afërdita  
Ahmeti, kanë takuar shumë palë duke u dhënë atyre këshilla juridike 
për realizimin e kërkesave legjitime. Po ashtu kjo zyre ka vazhduar 
edhe me  përfaqësimin e palëve në seanca gjyqësore me kërkesën për 
realizimin e të drejtës së garantuar nga Kontrata Kolektive e Arsimit 
për pagat jubilare dhe ato përcjellëse me rastin e pensionimit. Deri tani 
kudo ku janë mbajtur seancat, gjykatat  i kanë shpallur të drejta dhe të 
bazuara kërkesat e SBASHK-ut.  

Në raportin e kësaj zyre shihet se janë kryer apo janë duke vazhduar 
seancat në kërkesë të tri pagave jubilare dhe tri pagave përcjellëse për 
kolegët tanë në Pejë, Gjakovë, Deçan, Prizren, Mitrovicë, Skenderaj, 
Han të Elezit e Kaçanik, Novobërdë dhe në Podujevë. Në këto gjykata 
janë dorëzuar lëndë për grupe mësimdhënësish, por janë edhe 200  raste 
individuale, që po ashtu janë përfaqësuar nga juristi i SBASHK-ut. 

Do theksuar se në 
fillim kishte hezitime e 
mëdyshje nga palët dhe 
nga zyrtarë të SBASHK-
ut se duhet nisur me 
procedurat gjyqësore për 
të realizuar të drejtën 
nga neni 35 i Kontratës 

trajnime, që janë organizuar 
gjatë këtyre vikendeve të fundit 
do të marrin certifikata ditëve në 
vijim ngase ato janë në proces 
të shtypjes dhe nënshkrimit nga 
personat e autorizuar “, tregon 
Ymeri. 
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e bazuar ankesa e paditëses 
SBASHK, ndërsa prishet 
aktgjykimi i Gjykatës Themelore 
në Prishtinë- Departamenti për 
Çështje Administrative A.nr. 
552/2019, i datës 25.04. 2019 
dhe lënda i kthehet  gjykatës së 
shkallës së parë në rigjykim dhe 
rivendosje”.
 Ishte ky një lajm i gëzuar për 
SBASHK-un ngase kështu 
u mbrojt greva si mjet ligjor  
në përpjekje për ta arritur 
realizimin e kërkesave legjitime 
të anëtarësisë kur dialogu nuk 
jep as edhe një rezultat. 
Do të ishte njerëzore që ata 
drejtorë të Drejtorive Arsimore 
dhe  ata drejtorë shkollash 
që ushtruan presione ndaj 
mësimdhënësve për kompensim 

SBASHK-u edhe në vitin 2019  
ka vazhduar me traditën e mirë 
duke dërguar për pushime 
në bregdetin shqiptar  400 
punëtorë të arsimit nga e tërë 
Kosova. Është kjo dëshmi se 
SBASHK-u  vlerëson dhe çmon 
lart përkushtimin e punëtorëve 
të arsimit të Kosovës në 
edukimin e arsimimin e brezave 
nëpër vite e dekada. Për t’u bërë 
përgatitjet me kohë  për këtë 
aktivitet  kryesia dhe Këshilli 
Drejtues i SBASHK-ut ka 
emëruar komisionin përgatitur 
në krye me Ymer Ymerin, 
komision ky i cili ka punuar 
me përkushtim dhe ka bërë 
gjithë përgatitjet e duhura në 
koordinim me kryetarët e nivelit 
komunal dhe të Universiteteve, 
të cilët duke respektuar 
vendimin e Këshillit Drejtues 
e duke u bazuar në buxhetin 
e caktuar për pushim dhe 
rekreacion ka vendosur kriteret 
për përzgjedhjen e pushuesve. 
Komisioni përgatitor me qëllim 

orësh, që të kërkojnë falje. Do të ishte akt burrëror  që Ministri Bytyqi  
dhe KMLDNJ bashkë me Behxhet Shalën, që kërkonin ngritjen e 
kallëzimit penal ndaj kryetarit të SBASHK-ut  dhe nga ata dy  a tre 
deputetë me fjalorë të ulët e plot shpifje e ofendime të pabazuara, që 
publikisht të kërkonin falje. Ata janë ndier në siklet nga vendimi i 
Gjykatës së Apelit, kjo është e sigurt. 

që organizimi dhe rrjedha e pushimeve të jetë sa më e mirë pushuesit i 
ka dërguar në bregdetin shqiptar të ndarë në katër grupe. 
Ky aktivitet filloi  më 26 qershor  me 100 pushuesit e parë nga Podujeva, 
Prishtina, Universitetet, institucionet e kulturës, Qendra e studentëve, 
Skenderaj, Fushë Kosova, Kastrioti (Obliqi), Lipjani dhe Zveçani. 
Dy ditë më vonë, gjegjësisht  më 28 qershor, pjesë e këtij aktiviteti 
rekreativ  janë  bërë edhe të përzgjedhurit nga shkollat e Kaçanikut, 
Hanit të Elezit, Ferizajt, Shtimes, Shterpcës, Dragashit, Kamenicës, 
Gjilanit, Vitisë  dhe Kllokotit. Edhe këta 100 pushues  janë bërë pjesë 
e atmosferës së qetë dhe ia kanë shtuar gjallërinë këngës, humorit të 
lehtë dhe valles. Me këto dy grupe pushuesish kryetari i SBASHK-ut 
Rrahman Jasharaj  ka zhvilluar takime të ndara duke bashkëbiseduar 
me shumë prej tyre e duke u përgjigjur në shumë pyetje. Pushuesit janë 
ndjerë mirë që edhe kryetari Jasharaj ishte me ta dhe kanë bërë shumë 
foto për të kujtuar këto momente të bukura të pushimit në bregdetin 
shqiptar. Pushimet e këtij viti janë përmbyllur  me grupin e katërt 
prej 100 pushuesve nga Malisheva, Rahoveci, Gjakova, Theranda 

Dhuratë e veçantë për 400 punëtorë të arsimit nga e tërë Kosova 
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gëzimi, kryetari i SBASHK-ut, 
Rrahman Jasharaj  ka falënderuar 
Ansamblin “Rugova” për  këtë 
befasi të këndshme dhe pastaj 
ka përgëzuar edhe komisionet 
dhe përgjegjësit e pushimeve 
për angazhimet e bëra dhe për 
organizimin kaq të suksesshëm 
të këtyre pushimeve .

bota.  Bisedat ishin spontane dhe 
në to flitej për sfidat, gjendjen 
momentale në arsim, por edhe 
për arritjet e shënuara  nga këto 
sindikata mes dy Kongreseve. 
Të gjithë pajtoheshin se 
mbështetja dhe përkrahja morale 
që sindikatat i japin njëra-tjetrës 
në momente sfidash  dhe në 
kohë grevash e protestash ka 
domethënie të madhe dhe kjo 
ka dëshmuar  solidaritetin mes 
sindikatave që është virtyt i lartë 
dhe domethënës. 

(Suhareka), Prizreni dhe Mamusha.
Për ta shtuar gjallërinë dhe atmosferën e ngrohtë në këto pushime është 
përkujdesur komisioni përgatitor dhe Ansambli Autokton “Rugova”. 
Ata në shenjë respekti për punën e madhe të punëtorëve të arsimit  
nëpër vite e dekada  kanë shpalosur fragmente nga vallet, lojërat e 
vjetra popullore dhe  traditat  e bjeshkëve të Kelmendit. Vlerat e larta 
artistike të prezantuara nga ata kanë gjallëruar atmosferën dhe ka zgjuar 
kërshërinë edhe të pushuese nga vende të ndryshme të Evropës, të cilët 
kanë bërë shumë foto e xhirime nga programi i këtij Ansambli që ruan 
vallen e bukur shqipe me vite e dekada. Pjesë e një atmosfere të tillë 
festive janë bërë shumica e  pushuesve  në këtë Kompleks Hotelier 
Turistik. Duke mos fshehur emocionet dhe krenarinë  në atë atmosferë 

Muaji korrik i vitit 2019 ka shënuar ngjarjen më të madhe të sindikatave 
të arsimit nga e tërë bota. Komisionet e emëruara nga Internacionalja e 
Arsimit (EI) për përgatitjen e Kongresit 8 zgjedhor  kishin nisur me kohë  
përgatitjet dhe vazhdimisht kanë komunikuar me sindikatat anëtare  për 
të marr ide e për të parë nga afër tekstet e Rezolutave të shumta që do të 
paraqiteshin në Kongres. Kontribut në gjithë këto angazhime ka dhënë 
edhe SBASHK-u duke dhënë mendime e duke dërguar amendamente 
për disa nga Rezolutat e  parapara. Kongresi 8 i EI-së  që  u mbajt  në 
Bankok, në kryeqytetin e Tajlandës së largët,  bëri bashkë sindikalistë 
nga të gjitha shtetet e botës. SBASHK-un në këtë ngjarje të veçantë për 
sindikatat e arsimit të botës e përfaqësuan  kryetari Rrahman Jasharaj, 
nënkryetarja Vjollca Shala dhe menaxheri për financa e administratë  
Ymer Ymeri,  të cilët me të arritur në Bangkok kanë zhvilluar takime 
me shumë nga sindikatat e arsimit nga Ballkani, Evropa dhe  nga e tërë 

Prezantim i denjë i SBASHK-ut në aktivitetet ndërkombëtare 
sindikale
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Organizatori ka zhvilluar shumë 
aktivitete sindikale para nisjes 
zyrtare të Kongresit duke u 
dhënë mundësi sindikalistëve 
të arsimit që përmes punëtorive 
tematike të shpalosin përvoja të  
ngritin çështje nga aktualiteti 
në arsimin e vendeve të tyre 
në mënyrë që bashkërisht edhe 
të këmbejnë ide për përballje 
me sfidat e shumta. Në  gjithë 
këto aktivitete përfaqësuesit 
e SBASHK-ut  kanë dhënë 
kontributin e tyre  për temat e 
debatuara. 

Pas këtyre aktiviteteve kishte 
ardhur edhe momenti i 
hapjes solemne të Kongresit. 
Madhështinë kësaj ngjarje ia 
shtuan të rinjtë nga Tajlanda 
duke shpalosur një program 
artistik e duke prezantuar 
muzikën dhe veshjen kombëtare. 
Nisjen zyrtare të punimeve të 
Kongresit e ka bërë kryetarja e 
Internacionales së Arsimit, znj. 
Susan Hopgood, e cila  u është 
drejtuar sindikalistëve të arsimit 
nga e tërë bota me një fjalë rasti 
duke i kujtuar me sfidat nëpër 
të cilat po kalon arsimi kudo 
në botë, ku mes të tjerash ajo  
delegatëve u është drejtuar me 
pyetjen e madhe se : "...A jeni 
gati për të marrë rol udhëheqës? 
Roli udhëheqës do të thotë 
avancim i profesionit tonë, 
promovimin e demokracisë, 
të drejtat e njeriut dhe të 
sindikatave dhe arsimim publik 

falas për të gjithë”, ka kujtuar  ajo për të 
bërë pastaj apel se në këtë kohë sfidash të 
shumta kërkohet përkushtim e unitet.
Me vëmendje është përcjellë nga delegatët 

edhe Raporti mes dy Kongreseve i sekretarit të përgjithshëm të 
Internacionales së Arsimit,  David Edvards.  Në fjalën e tij ai ka kujtuar 
se kishte dhe vazhdon të ketë shumë sfida e probleme në arsim që 
kërkojnë zgjidhje të shpejtë. Delegatët përkrahjen dhe respektin për z. 
Edvards e kanë shprehur duke e përcjellë fjalimin e tij me duartrokitje 
të shpeshta e të gjata. Ata në këtë mënyrë  publikisht i kanë dhënë 
mbështetje sekretarit të përgjithshëm që edhe në të ardhmen  kështu 
bashkërisht dhe me unitet e solidaritet të bëjnë angazhime të përbashkëta 
të sindikalistëve nga e tërë bota edhe në të ardhmen në mënyrë që me 
solidaritet e përkrahje të tejkalojmë më lehtë sfidat e shumta. 
Ditët e Kongresit kanë kaluar në atmosferë pune e debatesh për shumë 

tema dhe duke u propozuar e votuar shumë rezoluta. Në pjesën e fundit 
të Kongresit në një atmosferë festive është zhvilluar procesi i votimit. 
Me votat  e gjithë delegatëve besimin për të udhëhequr me EI-në e kanë 
marrë  Kryetarja ,  Susan Hopgood , sekretari i përgjithshëm, David 
Edvards edhe  nënkryetarët përfaqësues nga të gjitha kontinentet.  
Nënkryetare nga Evropa është zgjedhur  znj. Marlis Tepe, kryetare e 
sindikatës së arsimit gjerman (GEW).
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zhvilluar edhe takime të shumta 
me  përfaqësues të Sindikatave 
nga shtete të ndryshme duke 
shprehur gatishmërinë për 
forcimin e bashkëpunimit me 
to. 

Një ngjarje tjetër e rëndësishme 
e nivelit ndërkombëtar në 
Bruksel, SBASHK-un e ka 
përfaqësuar  kryetarja e forumit 
të gruas  në SBASHK Vlora 
Rexhepi Berisha. Ky takim 
është zhvilluar nga Drejtoria 
e Përgjithshme e Komisionit 
Evropian për Drejtësi dhe 
Konsumatorë (DPKEDK) në 
bashkëpunim me ETUCE. Kjo 
Konferencë është organizuar 
me qëllim që pjesëmarrësit  të 
shkëmbejnë njohuri dhe përvoja 
në praktikat e sindikatave në 
lidhje me mosdiskriminimin 
dhe diversitetin. 

Komiteti i Sindikatave të Arsimit të Evropës (ETUCE) po përmbyll vitin 
2019 me shumë angazhime e aktivitete të organizuara me përfaqësues 
të sindikatave nga e tërë Evropa.  Një aktivitet i veçantë ishte edhe ai 
në Larnaka të Qipros e që kishte për 
qëllim përgatitjen e sindikatave anëtare 
për një qasje sa më të suksesshme për 
të promovuar integrimin efektiv të 
emigrantëve dhe refugjatëve në arsim 
në vendet nga vijnë këto sindikata. 
Këtë Konferencë e ka  kryesuar  drejtorja e ETUCE-s, znj. Suzan 
Flocken , e cila ka përshëndet pjesëmarrësit dhe pastaj edhe ka kujtuar 
rolin që kanë sindikatat e mësimdhënësve në integrimin sa më të plotë 
të fëmijëve të emigrantëve e refugjatëve në sistemin arsimor të vendit 
në të cilin kanë gjetur mbështetje dhe strehim.

Duke folur për përmbajtjen dhe rëndësinë e kësaj konference 
përfaqësuesi i SBASHK-ut në këtë ngjarje të rëndësishme, Ymer 
Ymeri ka vlerësuar se gjatë kësaj Konference pjesëmarrësit kanë marrë  
njohuri të shumta përmes trajnimeve për të qenë sa më të përgatitur 
përballë sfidave të kohës në të cilën po ndodhin shumë konflikte dhe 
me këtë edhe shtohet numri i refugjatëve, të cilët ikin nga vendet e tyre 
nga shkaku i rrezikut të jetës nga veprimet luftarake në vendlindjen e 
tyre. Përfaqësuesi i SBASHK-ut, krahas kontributit në Konferencë,  ka 

Takime të rëndësishme sindikale në Qipro dhe Bruksel

26 prillit kur  Brukseli ka jehuar  
nga zërat e mijëra protestuesve 
që po flisnin guximshëm në 
emër të miliona të të punësuarve 
në arsim e kudo në sektorët 
tjerë.

Me moton “ETUCE formëson të ardhmen e Evropës me mësuesin” 
organizuar nga ETUCE është mbajtur një protestë masive te Parlamenti 
i Evropës në Bruksel. Në këtë  veprim sindikal  kanë marrë pjesë edhe 
përfaqësues të SBASHK-ut për të cilët është bërë një pritje e veçantë  
nga drejtorja e përgjithshme e Komitetit të Sindikatave të Arsimit të 
Evropës , znj. Suzan Flocken. Përfaqësuesit e SBASHK-ut  fillimisht 
kanë vizituar selinë e ETUCE-së dhe atyre ju ka dëshiruar mirëseardhje 
drejtoresha e përgjithshme për Evropë znj.Susan Flocken. Në shenjë 
respekti për arritjet sindikale dhe për ardhjen për të marrë pjesë në këtë 
demonstratë të madhe, përfaqësuesit e SBASHK-ut janë nderuar duke 
i vënë në rreshtin e parë të protestës. Ata pjesëmarrjen në këtë protestë 
e kanë dëshmuar edhe me flamurin e SBASHK-ut i cili ka valuar në 
Bruksel në mes dhjetëra flamujve  të sindikatave tjera. Ishte e premte e 

Protestë  në Bruksel e punëtorëve të arsimit nga e tërë 
Evropa 
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Në të njëjtën  kohë kur po  
zhvillonte punimet konferenca 
e UNESCO-s për arsimin, një 
Konferencë përmbyllëse për 
të bërë analizën e arritjeve dhe 
sfidave në arsimin e Evropës e 
për të vënë në theks të veçantë 
vlerat e përbashkëta e po ashtu 
edhe gjithë-përfshirjen në arsim 
është organizuar nga Komiteti 
i Sindikatave të Arsimit të 
Evropës (ETUCE) në Varshavë.  

Një ngjarje e rëndësishme e në të cilën mori pjesë edhe SBASHK-u  
ishin takimet përmbyllëse të Asamblesë së UNESCO-s në Paris. Në 
Konferencën  për Arsim ka pasur debate të shumta, që kanë pasqyruar 
gjendjen në arsim dhe qëllimi i kësaj Konference ishte që të shtohet 
presioni  ndaj ministrive të të gjitha vendeve që arsimi i lartë të 
jetë gjithëpërfshirës dhe i arritshëm për të gjithë pa dallim gjinie e 
përkatësisë kombëtare a besimi.

SBASHK-u  ka falënderuar  
Internacionalen e Arsimit për 
nderin që i është bërë duke 
e përfshirë në delegacionin 
e saj përfaqësuesen e 
SBASHK-ut, Vjollca Shala 
duke i dhënë mundësi asaj 
të jetë pjesë e kësaj ngjarje 
të madhe edhe përkundër 
faktit se Kosova, nga shkaku 

i pengesave që po bën Serbia, ende nuk është anëtare e Organizatës së 
Kombeve të Bashkuara për Arsim.

Në Asamblenë e UNESCO-s në Paris  dhe në takimin e ETUCE-
së në Varshavë 

Protestuesit  kanë marshuar 
nëpër sheshet kryesore të 
Brukselit e duke brohoritur 
zëshëm në mbrojtje të 

profesionit dhe figurës së mësuesit e pastaj  janë ndalur para ndërtesës 
së Komisionit Evropian  për të drejtuar kritikat dhe kërkesat e tyre ndaj 
Parlamentit të Evropës dhe qeverive të shteteve nga kanë ardhur këto 
sindikata.
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Komiteti i Sindikatave 
Evropiane për Arsim (ETUCE), 
rajoni Evropian i Arsimit 
Ndërkombëtar (EI), përfundoi 
projektin e suksesshëm mbi 
dialogun shoqëror dhe barazinë 
gjinore në mësimdhënie duke 
lëshuar gjetjet e kërkimit dhe një 
bazë të dhënash të praktikës së 
mirë në Konferencën e mbajtur 
në Bukuresht.

Në këtë takim të rëndësishëm kanë marrë pjesë sindikatat nga 28 
shtete të Evropës e mes tyre edhe SBASHK i përfaqësuar nga Ymer 
Ymeri dhe Vlora Rexhepi Berisha. Përfaqësuesit e SBASHK-ut  në 
pauzat e konferencës kanë zhvilluar takime  me kolegët e tyre nga 
shtete të ndryshme duke këmbyer përvoja për çështje të rëndësishme të 
organizimit dhe veprimit sindikale. 
SBASHK-u mori  pjesë edhe në Konferencën përmbyllëse të ETUCE-
së, që është mbajtur në Bukuresht. Kjo ngjarje me rëndësi u fokusua 
shumë  në adresimet dhe angazhimet e sindikatave për barazinë gjinore 
përmes dialogut social. Në këtë Konferencë kryesisht u shpalosen të 
arriturat dhe rezultatet ndër vite lidhur me barazinë gjinore.

Statuti i SBASHK-ut  parasheh që të mbahet një takim vjetor i 
Këshillit Drejtues, kurse takimet konsultative me kryetarët e nivelit 
komunal sindikal dhe të Universiteteve  mund të mbahen sipas nevojës 
për bashkëbiseda e konsultime. Mirëpo  pasi që viti 2019 ishte plot 
me sfida  dhe me veprime sindikale janë zhvilluar shumë takime të 
Këshillit Drejtues  me pjesëmarrjen edhe të kryetarëve dhe kryesisë së 
SBASHK-ut. 

Një takim  i veçantë e që dëshmoi për unitetin e lartë të SBASHK-
ut është ai i 10 janarit 2019. Anëtarët e Këshillit Drejtues bashkë 
me kryetarët e nivelit komunal sindikal dhe të Universiteteve kishin 
dëgjuar me kujdes fjalën e Ministrit Bytyqi, i cili pa ofruar as edhe një 
zgjedhje po bënte apel që të mos shkohej në grevën e 14 janarit.  Kjo 
nuk ka ndikuar në mendimin e pjesëmarrësve, të cilët diskutuan qartë 
e zëshëm në prani të Ministrit dhe të medieve duke përcjellë zërin e 
punëtorëve të arsimit dhe kërkesat e tyre të qarta. 

Shumë takime të Këshillit Drejtues dhe kryetarëve 
"Greva fillon çdo ditë nga ora 
9 deri në orën 12 për të gjithë 
grevistët e të gjitha ndërrimeve.  
Greva fillon më 14 janar në 
kohë të pacaktuar, gjegjësisht 
deri në realizimin e kërkesave 
të  SBASHK-ut”   foli në emër të 
pjesëmarrësve  kryetari Jasharaj 
dhe ashtu ndodhi. 
Këshilli Drejtues bashkë me 
kryetarët e nivelit komunal e 
të Universiteteve është takuar 
pak ditë pas këtij takimi  për 
të debatuar e për të sjellë edhe 
një vendim të guximshëm. 
Këshilli Drejtues solli vendimin 
që vendimi nr. 911, i datës 27 
shkurt 2019 i Ministrit Bytyqi 
për kompensimin e orëve të 
humbura gjatë grevës mos të 
zbatohet. 
Janë mbajtur edhe takime të 
tjera të Këshillit Drejtues nga të 
cilët do veçuar atë për analizën 
dhe aprovimin e Raportit 
financiar për vitin 2019 dhe 
Planifikimin për vitin 2020. Në 
këtë takim  anëtarët e Këshillit 
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Drejtues lejuan mjete shtesë 
për të ruajtur numrin prej 
400 pushuesve në bregdetin 
shqiptar  dhe për të ndihmuar në 
trajnimet që do të organizohen 
gjatë vitit 2020 nëpër komunat 
e Kosovës.  Do përmendur edhe 
takimin e Këshillit Drejtues 
të 11 dhjetorit. Në fillimet e 
takimit pjesëmarrësit nderuan 
kujtimin për kolegen tonë të 
ndjerë Mehribane Mustafa, e 
cila ishte punëtore e dalluar e 
arsimit dhe anëtare e Këshillit 
Drejtues. Në këtë takim u 
debatua për situatën aktuale në 
arsim me theks të veçantë në 
paralajmërimin se pas dërgimit 
nga Avokati i popullit të Ligjit 
për Paga në Kushtetuese, kjo 
e fundit mund të merr ndonjë 
masë vezulluese për ligjin.

Janë koleget Flutura Demaku 
Zariqi, Lindita Muja, Florie 
Rexhepaj, Marigonë Bytyqi, 
Fevzie Berisha, Arbneha Aliu 
dhe Diellëza  Mamusha, që në 
cilësinë e anëtareve të kryesisë  
do t’i ndihmojnë koleges së 
tyre Vlora Rexhepi Berisha 
në angazhimet te Forumi i 
gruas në SBASHK. Ato janë 
zgjedhur përmes votës së lirë 
dhe vijnë nga pjesë të ndryshme 
të Kosovës.  Vlora u zgjodh 
njëzëri kryetare e këtij forumi  
në takimin zgjedhor në të cilin 

Pjesëmarrësit në këtë takim duke folur në emër të anëtarësisë që 
përfaqësojnë kanë treguar se punëtorët e arsimit janë të shqetësuar 
se çfarë do të ndodh dhe janë të zhgënjyer  pse po hapen tani dilema 
për ligjin duke shtuar se të gjithë në sektorin e arsimit kanë pritur me 
arsye që pagat e dhjetorit t’i marrin në bazë të koeficienteve nga ky ligj. 
Pjesëmarrësit e këtij takimi në prani të medieve autorizuan kryetarin 
dhe kryesinë që të nisin me veprime sindikale sipas situatës për të 
shprehur kështu zhgënjimin e punëtorëve të arsimit. Duke u bazuar  në 
këtë vendim dhe autorizim  ndodhi greva paralajmëruese dyorëshe të 
premten , më 13 dhjetor. 

kanë marrë pjesë përfaqësueset  e 
deleguara nga të gjitha komunat e 
Kosovës dhe Universitetet. 
 Në fjalën përshëndetëse drejtuar 
mysafirëve dhe delegateve, 
kryetari i SBASHK-ut Rrahman 
Jasharaj  ka kujtuar se në sistemin 
e arsimit  sa vjen e shtohet numri  
i femrave të punësuara dhe se në 
SBASHK femra është e përfaqësuar kudo që nga Kongresi me 50 % të 
delegatëve, në Këshillin Drejtues, në të cilin 40 % janë femra dhe në 
kryesi e stafin qendror është përfaqësim i lartë. 
Pas fjalëve  përshëndetëse të kryetarit të BSPK-së, Avni Ajdini  
dhe mysafirëve të tjerë, punimet e Forumit të gruas i ka udhëhequr 
nënkryetarja e SBASHK-ut, Vjollca Shala e ndihmuar nga sekretarja e 

Takim  zgjedhor i Forumit të gruas në SBASHK 
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anëtaret e kryesisë së këtij 
forumi. Me shumicë votash 
kryetare e Forumit të gruas në 
SBASHK është zgjedhur Vlora  
Rexhepi Berisha, e cila ka një 
përvojë të mirë në aktivitetet 
sindikale dhe ka përfaqësuar 
SBASHK-un edhe në takimet 
ndërkombëtare të  grave 
sindikaliste të Evropës. 

institucione të arsimit të lartë 
janë shtuar radhët në SBASHK. 
Për këtë  vlen të lavdërohet 
puna e shumë veprimtarëve, 
por në veçanti angazhimi e 
përkushtimi i Bardh Bardhit, 
kryetar i Kuvendit të Sindikatës 
së Universiteteve  të Kosovës 
në kuadër të SBASHK-ut.

Një moment që do veçuar 
është vizita e përfaqësuesve të 
SBASHK-ut në Universitetin  
e Shkencave të Aplikuara 
"Hyzri Varoshi" në Ferizaj. 
Arsyeja ishte promovimi i 
librit "Turizmi ndërkombëtar" 
i autorit prof. dr. Hysen 
Sogojeva. Para fillimit të kësaj 

përgjithshme, Jehona Oruqi. Nënkryetarja e SBASHK-ut ka shpalosur  
planin e aktiviteteve të forumit  dhe pastaj ka lexuar edhe Rregulloren 
e punës së forumit, që është aprovuar nga delegatet e këtij takimi.
Në pjesën e dytë të këtij takimi  është kaluar në zgjedhjen e kryetares 

dhe kryesisë për të cilat 
funksione kanë garuar një numër 
i konsiderueshëm  i punëtoreve 
të arsimit. Me qëllim që të jenë 
të përfaqësuara të gjitha pjesët 
e Kosovës  në garë kanë marrë 
pjesë përfaqësuese nga të shtatë 
rajonet e Kosovës për të cilat 
është votuar përmes votës së 

fshehtë e në mënyrë demokratike. 
Pas këtij procesi transparent janë numëruar votat për kryetaren dhe 

Dhjetori SBASHK-un e gjeti duke organizuar shumë aktivitete e duke 
marrë pjesë në takime nëpër komuna dhe në Universitetet e Kosovës. 
Një përkushtim i vazhdueshëm është vërejtur në organizimin e mirë 
të trajnimeve të planifikuara nga shumë komuna. Janë momente të 
veçanta edhe vizitat në Universitete.

Atje është folur për angazhimet e SBASHK-ut, janë dhënë ide të 
reja dhe në respekt të angazhimeve e përkushtimit  edhe nga këto 

Ligji i pagave dhe zhgënjimi i arsyeshëm i punëtorëve të arsimit
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feste të librit, Rektori Agron 
Bajraktari ka pritur kryetarin e 
SBASHK-ut, Rrahman Jasharaj 
dhe menaxherin për financa e 
administratë , Ymer Ymeri dhe 
u ka treguar atyre për rritën e 
mbarë të këtij institucioni të 
lartë të arsimit.  

Pas festës së organizuar mirë 
dhe fjalëve të respektit për 
autorin  e librit të promovuar,  
përfaqësuesit e SBASHK-ut, 
të shoqëruar nga profesorët 
e nderuar të këtij institucioni 
shembullor arsimor kanë 
vizituar ambientet  këtu dhe janë 
mahnitur për përkushtimin dhe 
punën arsimore që bëhet këtu.

Në SBASHK ka shumë njerëz 
meritor me të cilët do të duhej 
bërë intervistën për gazetën 
“Rrugëtimi i SBASHK-ut 
2019”. Për të mos i mbetur 
askujt hatri në vend të intervistës 

Anëtarët e SBASHK-ut kudo në Kosovë, por edhe shumë nga të 
punësuarit në sektorin publik,  kanë pritur që dhjetori të shënojë edhe 
fillimin e implementimit të Ligjit të pagave, për të cilin ishin bërë gjithë 
ato angazhime e ishin përballur gjithë ato sfida, por  ndodhi diçka 
tjetër. Avokati i popullit  e dërgoi këtë ligj në Kushtetuese, e cila edhe 
e pezulloi atë. 
Kjo zgjoi pakënaqësi dhe zhgënjim 
te anëtarët e SBASHK-ut, të cilët 
këtë e manifestuan me një grevë 
dyorëshe  të premten e 13 dhjetorit 
. SBASHK-u nuk do të ndalet me 
kaq, por do të zhvillojë konsultime e bashkëbiseda  me anëtarësinë 
përmes anëtarëve të Këshillit Drejtues dhe kryetarëve të nivelit 
komunal sindikal dhe të Universiteteve për të gjetur bashkërisht format 
e veprimeve dhe angazhimeve tjera. 

po sjellim  fragmente nga vlerësimet që stafi i SBASHK-ut i bëri për 
angazhimet, sfidat dhe arritjet në vitin që po shkon.
Rrahman Jasharaj, Kryetar - e ka thënë shpesh se viti 2019 ishte nga 
vitet  më të vështira për SBASHK-ut, pra për tërë sistemin arsimor. Ai 
tregon se u nis me sfidat që në janar me grevën tri javore në tërë sistemin 
e arsimit.  “Greva dëshmoi unitet të shkëlqyer të anëtarësisë  në çerdhe, 
Arsim Parauniversitar dhe në Universitete. Nga greva dolëm edhe më 
unik dhe arritëm të përmirësojmë koeficientet duke përmirësuar kështu 
edhe  pozitën e sektorit të arsimit në Ligjin e pagave”, shprehet Jasharaj, 
i cili lavdëron angazhimet e tërë stafit, Këshillit Drejtues, Kryesisë, 
kryetarëve të nivelit sindikal komunal, të Universiteteve  dhe gjithë 
anëtarësisë. Ajo që çdo njeri e bën të ndjehet krenar është atmosfera 
që e ka përcjellur angazhimin dhe punën e stafit çdo ditë.Edhe në 
përballje me sfidat dhe momentet e vështira stafi krijonte atmosferë 
pune dhe ndihmonim njëri-tjetrin. Krenohem me stafin sepse kurrë nuk 
ka shikuar orarin,por ka vazhduar me angazhimin.Madje edhe vikendet 
i kanë kthyer në ditë pune.Unë vërtetë jam krenar me ta.

Si e vlerëson stafi i SBASHK-ut  vitin 2019?
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mbajtur vazhdimisht takime 
me Kryesinë e SUSHK dhe 
kemi dhënë ide për aktivitetet 
dhe veprimet e përbashkëta. 
Si pjesë aktive e SBASHK-ut 
kemi dhënë kontributin tonë 
dhe besoj se viti 2020 do të 
jetë vit i sukseseve edhe më të 
mëdha.

Jehona Oruçi, sekretare e përgjithshme e SBASHK,
Unë angazhohem vullnetarisht në detyrën e sekretares së përgjithshme, 
por edhe për kundër kësaj jam munduar të kontribuoj në angazhimet e 
SBASHK-ut . Janë shënuar arritje të vazhdueshme edhe në realizimin e 
kërkesave të anëtarësisë, po edhe u është ndihmuar qindra e qindra prej 
tyre që të arrijnë njohuri të reja nga 5 trajnimet e licencuara të SBASHK-
ut dhe të sigurojnë edhe numër të caktuar të orëve të trajnimeve ,që ju 
duhen për licencën e punës, por  edhe për procesin e gradimit.

Bardh Bardhi, Kryetar i sindikatës 
së Universiteteve në kuadër të 
SBASHK,
Viti 2019 vërtetë ishte vit i sfidave, por 
edhe i arritjeve të shumta. Ndjehem 
mirë që pas gjithë angazhimeve 
kemi një atmosferë pune e 
besimi në Universitete. Të shtatë 
Universitetet publike të Kosovës 
janë pjesë e SBASHK-ut. Kemi 

Rexhep Sadiku, anëtar i kryesisë së SBASHK nga arsimi i mesëm 
i lartë,
Ajo që do të veçoja është edhe organizimi i qindra trajnimeve kudo 
në Kosovë.Ky aktivitet është pritur mirë nga anëtarësia dhe ka krijuar 
mundësinë e bashkëbisedave me ta për shumë çështje.Në këtë mënyrë 
pjesëmarrësit kanë marrë përgjigje në pyetjet e shtruara ,por edhe kanë 
dhënë ide për angazhime konkrete e të përbashkëta.Konsideroj se 
trajnimet janë një aktivitet i qëlluar në shërbim të anëtarësisë dhe me të 
duhet vazhduar edhe në vitin 2020.

trajnimeve nëpër Kosovë. 
SBASHK-u ka 5 trajnime 
të licencuara që kanë zgjuar 
shumë interesimin e punëtorëve 
të arsimit. Kemi punuar shumë  
në mirëvajtjen e tyre. Këtë vit 
janë trajnuar 1530 punëtorë të 
arsimit dhe ky aktivitet do të 
vazhdojë edhe në të ardhmen 
duke u bazuar në kërkesat e 
anëtarësisë nga e tërë Kosova”, 
shprehet nënkryetarja Shala. 

 Vjollca Shala, Nënkryetare -  po 
ashtu e vlerëson vitin 2019 si të 
vështirë, por edhe vit të angazhimeve 
dhe arritjeve. Ajo veçon aprovimin 
e ligjit për statusin e punëtorëve 
të arsimit shqip të viteve të 90-
ta nga Parlamenti i Kosovës dhe 
ndryshimet e bëra me shumë mund  
të koeficienteve në Ligjin e pagave. 
“Krahas shumë aktiviteteve  kemi 
shënuar arritje edhe në angazhimet 

në shërbim të anëtarësisë, njëri nga to është edhe organizimi i qindra 
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Ymer Ymeri, menaxher për 
financa e administratë dhe 
koordinator për organizim të 
brendshëm - përveç  detyrave 
e obligimeve që ia përcakton 
vendi i punës, ka marrë pjesë 
në të gjithë angazhimet dhe 
përpjekjet e SBASHK-ut për 
realizimin e kërkesave  të 
anëtarësisë.  Ai vitin 2019 e 
vlerëson si një vit me plot sfida 
e angazhime. “SBASHK-u 
ka pasur shumë sfida, por me 
angazhim të sinqertë dhe me 
unitet të shkëlqyer të anëtarësisë  
ia kemi dalë të realizojmë shumë 

Blendor Shatri, zyrtar  ligjor - 
e vlerëson vitin 2019  si  një vit 
të angazhimeve të shumta  në 
detyrat  nga sferat e angazhimit të 
tij. Ai me sukses ka përfaqësuar 
SBASHK-un edhe ne seanca 
lidhur me mos kompensimin e 
orëve të humbura në grevë duke 
bërë kështu gjithë angazhimet 
që të ruhet vlera dhe forca 

Blerim Mehmeti, anëtar i Kryesisë, Arsimi para-fillor, fillor dhe i 
mesëm i ulët,
Me urtësi, përkushtim e unitet kemi arritur ta kryejmë misionin 
tonë si zë i punëtorëve të arsimit. Puna dhe përkushtimi ka bërë që 
të shtohet vazhdimisht numri i anëtarëve në SBASHK. Kjo na bën të 
ndjehemi krenar. Bashkërisht do të vazhdojmë angazhimet në shërbim 
të anëtarësisë. Me punë e përkushtim bashkërisht do ta ruajmë unitetin 
dhe do ta arsyetojmë besimin e krijuar. E di që edhe viti 2020 do të 
ketë sfidat e veta,por SBASHK  do të vazhdojë angazhimet dhe do të 
përballet me sfidat duke realizuar kërkesat e anëtarësisë.

Lutfi Mani, këshilltar sindikal - e vlerëson vitin 2019 si vit të 
sukseseve a arritjeve. “Edhe në vitin 2019 SBASHK-u vazhdoi me 
aktivitetet dhe përkushtimin në shërbim të anëtarësisë. Kjo ka bërë që 
radhët e sindikatës sonë të shtohen vazhdimisht. Tani edhe të gjithë 
Universitetet publike janë pjesë e SBASHK-ut. Dua të veçoj se, krahas 
shumë angazhimeve e aktiviteteve , jemi përfaqësuar në mënyrë të 
denjë edhe në takime e Konferenca të organizuara në Kosovë dhe kudo 
nëpër botë e që temë kyçe kishin organizimin sindikal. Te ne është një 
atmosferë e ngrohtë  pune e angazhimi dhe prandaj ka edhe arritje. 
Sfidat i kemi kaluar me gjakftohtësi dhe fal unitetit të shkëlqyer në 
SBASHK”, vlerëson Mani. 

e grevës. “Ndjehem mirë me vizitat e 
përditshme të anëtarëve të SBASHK-ut 
dhe kolegëve të pensionuar. Ata tregojnë 
shqetësimet e tyre duke kërkuar këshilla 
juridike dhe shkresa për lëndët e caktuara.  
Do të shtoj se deri tani janë kryer apo janë 
duke vazhduar seancat në kërkesë të tri 
pagave jubilare dhe tri pagave përcjellëse 
për kolegët tanë në shumicën e komunave 
të Kosovës”, tregon Shatri.

nga detyrat e parapara duke qenë 
gjithmonë në shërbim të anëtarësisë. 
Për t’i dhënë  elemente festive gazetës 
vjetore “Rrugëtimi i SBASHK-ut 
2019”  unë po ndalem  te njëra nga 
momentet e mira e që u ka  sjellë 
gëzim qindra anëtarëve të SBASHK-
ut.  Është ky pushimi në bregdetin 
shqiptar. Kam udhëhequr komisionin 
për përgatitje dhe mirëvajtje të 
pushimeve. Kishte shumë punë e 
angazhime, por të gjithë jemi ndjerë të lumtur kur shihnim pushuesit aq 
të lumtur dhe që na falënderoheshin për angazhimin dhe mundësinë që 
ua kemi krijuar që ata bashkë e pranë valëve të detit shqiptar të kalojnë 
ca ditë pushimi dhe në bashkëbiseda me njëri-tjetrin  të rikujtojnë ditët 
e vitet e kaluara në arsim”, veçon Ymeri.
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respekti i ndërsjellë i stafit, 
por edhe  respekti i kryetarëve 
të nivelit komunal sindikal 
dhe i Universiteteve, ndjenja e 
mirë kur arrijmë që të kryejmë 
detyrat me kohë na bëjnë të 
ndihemi krenar. Kemi shumë 
angazhime, por është krenari të 
punosh në SBASHK”, vlerëson 
Afërdita. 
 

ta forcuar rolin e femrës  u bënë 
edhe zgjedhjet në formumin e 
gruas. Ndjehem e nderuar që 
delegatet nga e tërë Kosova 
më dhanë besimin që unë të 
jem kryetare e këtij forumi dhe 
kështu do ta përfaqësoj zërin e 
femrës sindikaliste në Kosovë, 
po edhe kudo në Evropë e 
botë”, thotë  Vlora. 
 

Afërdita Ahmeti, Zyrtare 
administrative - thotë se në 
bashkëpunim me tërë stafin është 
përpjekur që të kryej me kohë gjithë 
detyrat që i kërkon vendi i saj i 
punës. “Komunikoj vazhdimisht me 
kryetarët e niveleve komunale dhe 
përgatis me kohë raportet e kërkuara. 
Bëj plotësimin në sistem të shënimeve 
për qindra anëtarë që çdo muaj i 
bashkohen SBASHK-ut. Uniteti dhe 

Nezafete Jakupi, Libërmbajtëse  - vlerëson se viti 2019 ishte me plotë 
angazhime, sfida e arritje në shërbim të anëtarësisë. “Natyra e punës që 
bëj unë është e veçantë dhe kërkon kujdes të vazhdueshëm  sepse kemi 
të bëjmë me shifrat. Angazhimet tona janë të vazhdueshme dhe në kohë 
dhe prandaj dokumentacioni i SBASHK-ët është i plotë dhe i sistemuar 
mirë e me kujdes.  Komunikimi me kryetarët e niveleve komunale dhe 
Universiteteve, por edhe me kryetarë shoqatash e anëtarët e SBASHK-
ut është korrekt  dhe na gëzon respekti i tyre për ne. Ajo që na jep 
forcë shtesë për punë është atmosfera  shumë kolegiale te stafi. Ne i 
ndihmojmë vazhdimisht njëri-tjetrit  kur dikush ka volum të madh të 
punëve, që kërkojnë të kryhen në afat të shkurtër”, thotë Nezafetja. 

Vlora Rexhepi Berisha – Asistente 
/ Kryetare e Forumit të Gruas 
, e vlerëson vitin 2019 si vit të 
përkushtimit dhe sukseseve. “Sfidat, 
streset, angazhimet dhe arritjet i kemi 
të përbashkëta dhe e ndihmojmë 
njëri-tjetrin në punët dhe detyrat e 
përditshme. Ka shumë angazhime e 
arritje në SBASHK. Gëzon fakti se 
edhe femrës i është dhënë hapësirë në 
aktivitete e angazhime sindikale.  Për 

Albina Arifi, përgjegjëse për trajnimet në SBASHK - vlerëson   lartë 
atmosferën e punës sindikale në SBASHK. Ajo  falënderon stafin që 
e ndihmon atë kur volumi i punës është i lartë  dhe kërkohet që disa 
detyra të kryhen shpejt e në afat të shkurtër.  “Janë organizuar mirë 
dhe  janë mbajtur qindra trajnime në shumë komuna të Kosovës  duke 
u mundësuar që ato t’i përcjellin më shumë se 1500 mësimdhënës në 
njërin nga 5 trajnimet e licencuara të SBASHK-ut”, shprehet Albina. 
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Urime për SBASHK-un nga Ballkani, Evropa dhe e tërë bota
Të nderuar anëtarë,
SBASHK-ut i kanë arritur urime nga sindikatat simotra nga Ballkani, Evropa e bota në shenjë respekti e 
bashkëpunimi. Këto urime për një vit plot suksese ju dedikohen juve. 
URIME E PLOT SUKSESE ANËTARË TË SBASHK-ut KUDO JENI!
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MINISTRIA  E ARSIMIT  SHKENCËS DHE  TEKNOLOGJISË

MINISTARSTVO ZA  OBRAZOVANJE NAUKU I  TEKNOLOGIJU

MINISTRY OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY

KALENDARI PËR VITIN SHKOLLOR 2019/2020

 0 2 . 0 9 . 2 0 1 9  -  3 1 . 0 8 . 2 0 2 0

 
Muaji 
 

Periudha 
e ditëve të 
mësimit 

Numri i 
ditëve të 
mësimit 

 
 Festat 

 
Mbarimi i vitit mësimor 

Shtator 2-30 2 1 ditë   
Tetor 1-31 2 3 ditë   
 
Nëntor 

 
1-29 

 
20 ditë 

*Dita e shqiptarëve (Dita e 
Pavarësisë së Shqipërisë)28.11.2019 

 

 
Dhjetor 

 
2-27 

 
19 ditë 

*Krishtlindjet Katolike 
25.12.2019 

 

 *Viti i Ri2020 
01.01.2020 dhe 02.01.2020 

 

Pushimi Dimëror                                   30.12.2019- 10.01.2020        Përfundimi i periudhës së parë 
Janar 13-31 15 ditë   

 
Shkurt 

 
3-28 

 
19 ditë 

*Dita e Pavarësisë së Republikës së 
Kosovës17.02.2020 

 

Mars 2 -27 20ditë   
Përfundimi i periudhës së dytë 
Pushimi Pranveror30.03.2020- 03.04.2020 
Prill 6 -30 16ditë * Dita e Kushtetutës   09.04.2020  * 

Pashkët Katolike12.04.2020 
* Pashkët Ortodokse19.04.2020 

 
 

Maj 4-29 1 8 ditë *Dita Ndërkombëtare e Punës     
01.05.2020 
*Dita e Evropës 09.05.2020 
*Fitër Bajrami   24.05.2020        

20.05.2020 
Përfundimi i vitit mësimor 
për Klasën e 12-Maturantët 

 
Qershor 

 
1-19 

 
14 ditë 

*Dita e Paqes      12.06.2020 
 

11.06.2020 
Përfundimi i vitit mësimor 
për klasën e 9, 10 dhe 11 

   
 

 26.06.2020 
Përfundimi i vitit mësimor 

për Parafillorët dhe klasat 1-8 

 R E P U B L I K A  E  K O S O V Ë S

* 1 2 . 0 4 . 2 0 2 0   P a s h k ë t  K a t o l i k e ,  d i t ë  p u s h i m i  ë s h t ë  m ë 1 3 . 0 4 . 2 0 2 0
* 1 9 . 0 4 . 2 0 2 0  P a s h k ë t  O r t o d o k s e ,  d i t ë  p u s h i m i  ë s h t ë  m ë  2 0 . 0 4 . 2 0 2 0 .
* 0 9 . 0 5 . 2 0 2 0   D i t a  e  E v r o p ë s   ,  d i t ë  p u s h i m i  ë s h t ë  1 1 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
* 2 4 . 0 5 . 2 0 2 0   F i t ë r  B a j r a m i   ,  d i t ë  p u s h i m i  ë s h t ë  2 5 . 0 5 . 2 0 2 0 . 
* P ë r  r e a l i z i m i n  e  d i t ë v e  t ë  p u n ë s  s h i h  U A



Dhjetor, 2019
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