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Kongresi i 8-të i SBASHK-ut

Rezoluta mbi Dokumentin e Politikave të Arsimit "Ndërtimi i të Ardhmes përmes Edukimit
Cilësor"
Bazuar në rezolutën e Edukimit Ndërkombëtar të miratuar në Kongresit e 7-të Ndërkombëtar të
Edukimit ( EI ) në Ottawa, Kanada
Kongresi i 8 i SBASHK-ut miraton:
1. Dokumentin e Politikave me titull "Ndërtimi i të Ardhmes përmes Edukimit të Cilësisë", si një
deklaratë gjithëpërfshirëse e politikave arsimore të Arsimit në Kosovë.
2. Rekomandon që shoqatat sindikale dhe anëtarësia e SBASHK-ut që ta mbështesin dhe të avokojnë
për arritjen e të gjitha politikave të përcaktuara në Dokument, të informojnë diskutimet mbi zbatimin e
politikave me ide dhe hulumtime inovative dhe të diskutojnë gjerësisht konceptet dhe idetë e
propozuara, për të promovuar unitetin, solidaritetin dhe forcën e lëvizjes së sindikatave të arsimit në
tërë Kosovën e sidomos brenda anëtarëve të SBASHK-ut dhe duke frymëzuar anëtarët e rinj dhe
aktivistët për t'u bashkuar në mbështetje të këtyre politikave dhe idealeve.
3. Fton SBASHK-un për zbatimin e kësaj politike përmes një sërë aktivitetesh:
a. Sigurimi i dukshmërisë për prioritetet e përmendura në këtë dokument të politikave përmes Ditës
Botërore të Mësuesve, 7 Marsit ditës se Mësuesit dhe Javës së Veprimit Global në kohen kur është sa
më e përshtatshme.
b. Miratimi i programeve të veprimit dhe zotimi i burimeve për zbatimin e tyre.
c. Organizimi i konferencave, seminareve dhe seancave të punës për të diskutuar prioritetet specifike të
përmendura në këtë dokument politikash në nivel ndërkombëtar ose rajonal e kombëtarë. Aty ku është
e përshtatshme, këto sesione do të integrohen në aktivitete të rregullta.
d. Në përputhje me Seksionin 1: "Promovimi i arsimit si e drejtë e njeriut dhe e mirë publike",
SBASHK do të bëjë fushatë për investime publike në arsim prej së paku 6% të BPV-së ashtu siç synon
edhe EI në tërë botën, si dhe rritjen e ndihmës zyrtare për zhvillim financiare dhe ekonomike. Do të
avokojë kundër privatizimit dhe komercializimit të arsimit, hulumtimit të komisionit dhe publikimit të
dokumenteve të diskutimit për efekte komerciale.

e. Në përputhje me Seksionin 2: "Përmirësimi i cilësisë së arsimit", SBASHK do të lobojë te
Parlamenti i Kosovës dhe brenda mundësive edhe te Qeveria, ndërsa përmes EI do të lobojë te
organizatat ndërkombëtare si OECD, FMN dhe Banka Botërore për të pranuar një përkufizim më
kontekstual të arsimit cilësor dhe për të ndryshuar sistemet e standardizuara të vlerësimit. Do të kryhen
hulumtime dhe do të publikojë dokumente për diskutim diskutimi.
f. Në përputhje me Seksionin 3: "Promovimi i Barazisë përmes Arsimit Gjithëpërfshirës",
SBASHK do të mbrojë qëllimin e arsimit gjithëpërfshirës. SBASHK do të marrë kontribuon për këtë
çështje, por gjithashtu do të kërkoj nga MASHT dhe Qeveria që kushtet e punës të përputhen me këtë
qëllim me stafin dhe me mjetet edukative. SBASHK do të marrë parasysh kornizën për veprim të
UNESCO-s për edukimin e nevojave të veçanta të adoptuara nga konferenca botërore për arsimin e
nevojave të veçanta: qasja dhe cilësia (Salamanca, Spanjë, 7-10 qershor 1994)
g. Në përputhje me Seksionin 4: "Promovimi i mësimdhënies si profesion", SBASHK do të
promovojë kodin e etikës dhe standardet profesionale dhe do të kryejë kërkime dhe publikojë
dokumente si dhe do të mbaj trajnime brenda mundësive buxhetore.
h. Në përputhje me Seksionin 5: "Forcimi i SBASHK-ut si partnerë thelbësorë në shoqërinë
civile", SBASHK do të rifreskojë një kulturë të organizimit në aktivitetet e saj. Do të zhvillojë
materiale për të ndihmuar përpjekjet e rekrutimit të anëtarëve të vetë dhe do të vazhdojë të ofrojë
programe zhvillimi për bashkimit me SBASHK-un.
i. Në përputhje me Seksionin 6: "Promovimi i Dialogut Social të Arsimit në nivel Kombëtar",
SBASHK do të zbatojë dokumentin e saj të politikave mbi bashkëpunimin zhvillimor dhe të avokojë
për zhvillimin e ngritjes së kapaciteteve të veta brenda programit Dialog Social të licencuar nga
MASHT
j. Në përputhje me Seksionin 7: "Përdorimi i teknologjisë për arsim cilësor", SBASHK do të
angazhohet që përmes kryetarëve të shoqatave sindikale të publikojë dokumente mbi atë se si të
shtojë përdorimin e teknologjisë për të mbështetur mësuesit dhe punonjësit e arsimit që kanë ngecje në
përdorimin e kësaj teknologjie.
k. Në përputhje me Seksionin 8: "Promovimi i Arsimit për jetën gjatë tërë jetës", SBASHK në
bashkëpunim me EI dhe ETUCE do të theksojë nevojën për të mësuarit gjatë gjithë jetës në shoqëritë
e bazuara në njohuri dhe hulumtimin e komisioneve dhe do të publikojë dokumente.
l. Në përputhje me Seksionin 9: "Trajnimi për të udhëhequr në Arsim", SBASHK në bashkëpunim
me Sindikatat e Niveleve komunale dhe nivelit Universitar për të mësuar që të jetë një udhëheqës i
suksesshëm do të organizoj trajnime sipas programit të licencuar mbi udhëheqjen në Arsimin
Parauniversitar duke tentuar që të dyfishohen këto trajnime dhe të kontribuojnë me pjesëmarrje
financiare edhe shoqatat sindikale dhe nivelet e përmendura me lartë.
4. Obligohet, Kryetari i SBASHK-ut, Këshilli Drejtues dhe Kryesia e SBASHK-ut për të raportuar
mbi veprimet e ndërmarra në ndjekje të zbatimit të këtij dokumenti të politikave në Kongresin e IX-ë
në vitin 2026 dhe në çdo Kongres të mëvonshëm.

