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               je i humbur”  

             

 

 

 

Buletin informativ nga aktiviteti mësimor në Austri 
                  Vjenë, Shkurt 2017 
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    Antigone Elshani, Armida Bicaku, Bukurije Limani, Feride Aredini, Fitnet Cengu, Hazir Mehmeti 
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                 “Dhe vetëm dritë e diturisë, 

            përpara do na shpjerë”  

                                                                                              Naim Frashëri 

        Historiku  
 Shoqata e Mësuesve Shqiptarë “Naim Frashëri” në Austri ka një histori të gjatë. Ndërsa, në vitin 2010 

u regjistrua tek organet vendore.   Atë e përbëjnë 14 mësues/e nga disa Lande prej  gjithsejtë 23 

mësueseve aktualisht të kyçur në procesin mësimor.   

       Statistikë  

Në Austri mësojnë shqip vetëm 2500 nxënës shqiptarë nga 12.500 sa janë në tërë vendin. 

      Mësimi është pjesë e sistemit publik të arsimit në Austri dhe i mbikëqyrur nga Ministria e Mësimit 

Artit dhe Kulturës në Austri.  

       Formimi i grupeve mësimore varët nga organizimi i prindërve në rrethin e tyre.  Për një grup 

mësimor duhen të paktën 12 fëmijë të lajmëruar nga prindërit me formular të nënshkruar. Grupi mund 

të formohet nga fëmijët e disa shkollave. Mësimi mbahet në njërën shkollë, zakonisht, aty ku ka më 

shumë nxënës.  

       Konstatim shkencor: “Mësimi i gjuhës amtare e ndihmon nxënësin në mësim”  

             Plan programi, tekstet   K   fafaskkka .   a k  k  
Nga katalogu i teksteve mësimore në gjuhën shqipe  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.A-B-C Fibel-Abetare 2.Bildewörterbuch-fjalor 3.Bota e fjalëve-fjalor 

 Porosia nga katalogu i teksteve të cilën e bën mësuesi/ja.  Tekste falas.   

 Privatisht mund të porositën përmes internetit tek botuesi; Weber E. Verlag  

 

Nuhi Gashi, MASHT e Kosovës, përgjegjës për Mësimin 

Plotësues në diasporë.  Nismëtar dhe hartues i Kurrikulës së 

parë për Mësimin Plotësues në Diasporë. Themelues dhe 

ideator i seminareve të mësuesve nga diaspora në vendlindje. 

Koordinator dhe bashkautor i shumë teksteve për nxënës e 

mësues në diasporë.  

 
Prof.Dr.Basil Schader, Zürich 

 Nismëtar, ideator, koordinator, në hartimin  

dhe botimin e 19 teksteve tematike për 

diasporë. Didakt i njohur në CH, D, A e më 

gjerë. Prej tyre 5 doracakë në gjuhën shqipe 

për mësues në diasporë dhe “Bazat dhe 

arsyet”  
 

Ymer Avdiu, drejtor departamenti në Ministrinë e Diasporës për Mësimin 

Plotësues në Diasporë.  Mbështeti realizimin e projekteve në afrimin e nxënësve nga 

diaspora me vendlindjen, pajisjen me tekste shkollore, ekskursionet në atdhe, garat e 

diturisë, seminaret në diasporë, projektet kulturo arsimore.    
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19 tekste shkollore që i dërgon Ministria e Arsimit e 

Republikës së Kosovës falas për nxënës në diasporë  

Paraabetarja 

Gjuhë shqipe 1,2, 3 

Letërsi shqiptare 1,2, 3 

Një botë për të gjithë 1,2, 3 

Unë dhe të tjerët 1,2, 3 

Puna dhe koha e lirë1,2, 3 

Shqiptarët – historia dhe trojet 1,2, 3 
  

 

Austria. Ministria e Mësimit e Austrisë i shpërndanë 

tekstet mësimore të botuara në Kosovë nxënësve 

shqiptarë sipas porosisë nga mësuesi. Kjo u arrit si 

rezultat i marrëveshjeve mes  zyrtarëve nga Republika 

e Kosovës dhe autoriteteve vendore.  Mag. Elfie Fleck, 

drejtuese e departamentit për gjuhët amtare në 

Ministrinë e Mësimit të Austrisë dhe Imer Lladrovci, 

konsull, pranë teksteve që presin shpërndarjen.  

 

Ministri për Diasporë, Valon 

Murati dhe Imer Lladrovci, 

konsull, në takim me Mag.Elfie 

Fleck dhe Mag.Martina Machke, 

nga Ministria e Mësimit të 

Austrisë.  

      

 

Takime pune të mësuesve                               
 
Nga një takim pune , 2013: 

Ministri  Ibarhim Makolli,  

Dr.Sabri Kiqmari, ambasador i R. 

Kosovës, Isa Kosumi, konsull 

 

 

 

 

 
Takim me Ministrin e Diasporës 

Valon Murati, Vjenë 2015. 

Prezantim i Shoqatës nga  kryetari 

Ismet Sinani.  
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Takim pune në shërbimin 

konsullor me Ministrin 

Ferat Shala, deputeten Sala 

Berisha-Shala dhe 

konsullin Imer Lladrovci, 

 

 

 

 

 

 
   Takimi i kryesisë së Shoqatës 

me Zv.ministrin Janez Frrokaj 

dhe konsullin Imer Lladrovci në 

Ambasadën e Republikës së 

Kosovës në Vjenë, nëntor 2015. 

 

    

 Kuvendet      
 

Nga kuvindi i dytë zgjedhor, nëntor 

2015: Mysafir: Z.Ymer Avdiu, Barbara 

Sekiraqa Dobra nga Ministria e 

Diasporës;   z.Imer Lladrovci, konsull;  

Januz Salikua, Abdullah Abdullahu, 

dhe mësuesit/et: Ismet Sinani, Bukurije 

Limani, Osman Ademi, Feride Aredini, 

Roza Nrecaj, Miradije Berishaj, Mark 

Demaj, Hazir Mehmeti,  

 

Seminari i parë i mësuesve 

në Austri: Foto, pjesëmarrësit:  

Bukurije Limani, Rafete 

Kosumi, Izri Rexha, Mark 

Demaj, Osman Ademi, Sylë 

Çelaj, Armida Biçaku, 

Valbona Çepani, Nuhi Gashi 

Fitnete Cengu, -Prof. Dr.Dr. 

Basil Schader, Majlinda 

Veizaj, Arif Demolli,  Hazir Mehmeti, Miradije Berisha, Roza Nrecaj, Shefqet Gashi, Milaim Zyrapi, 

Feride Aradini, Ibrahim Hasanaj       
 

  Seminari i 

dytë i 

mësuesve në 

Austri, Linc,31 

maj 2015. 

Mysafir: Nuhi 

Gashi dhe Arif 

Demolli, (MASHT); Ymer Avdiu (M.D) dhe  Imer Lladrovci, konsull,  
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Ekskursionet 
 

 

Në sheshin Gjergj 

Kastrioti 

Skënderbeu në 

Prishtinë. Nxënës 

nga Austria  2003 

 

         

 

 

 

 

                                                                                

Javët e mërgatë shqiptare, vizitë vendeve 

historike  në  Kosovë, Prekaz, Skenderaj, gusht 

2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Nderim pranë varrit të Presidentit Historik të 

Kosovës Dr. Ibrahim Rugova në Velani, Prishtinë 

  Korrik, 2013 

 

Ora e historisë vazhdon në Gllogjanin historik, 

pranë kullave shekullore. Nderimi pranë varreve dhe 

lapidarëve momentalisht në ndërtim. (foto: Hazir M., 

korrik, 2013)  

 

 

 

 
Vizitë Shtëpisë së Lidhjes 

Shqiptare të Prizrenit, mars  

2016, nxënës nga Austria. 
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Nga shënimi i 28 Nëntorit – Dita e Flamurit, Grac, 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nga programi  

shënues  7 Marsi – Dita 

e  Mësuesit , Vjenë 2014 

   
Festat kombëtare janë 

frymëzim për mësim e jetë. 

Mësues, nxënës e prindër 

ndajnë gëzimin e tyre përmes 

këngës, valleve, recitimeve të 

përgatitur nga nxënësit vijues 

të mësimit tĉ gjuhës shqipe.  17 Shkurti-Dita e Pavarësisë së  

Kosovës dhe  7 Marsi- Dita e Mësuesit (foto:Hazir M.)  

 

        Viti 2009, shënimi i njëvjetorit të pavarësisë. VS-

Jagdgsse 22, Vizatim i flamurit të Republikës së Kosovë nga 

nxënësit e klasës së dytë.  

 

 

 

 

Nga shënimi i Ditës së 

Abetares, mësuesja, 

Armida Biçaku- Halo  

 

 

 
 

 

 

 



7 
 

Sport 

 
Gänsendorf, 25 maj 2005, turniri tradicional i 

futbollit. Në mesin e ekipit fitues “Shkëndija”  

z.Nuhi Gashi nga MASHT-së Kosovës. Mësuesit: 

Hazir Mehmeti, Osman Ademi dhe Ibrahim Hasanaj. 

Nxënësit: Egzon Hyseni, Kreshnik Mehmet, Fatos 

Shala, Lirim Sadiku etj. 

Mysafir turniri ishte edhe z.Nuhi Gashi, nga 

MASHT- së Kosovës. Foto me ekipin fitues 2010. 

    

 

 

 

 

  

 

 

 Turniri i 

futbollit në 

Gänsendorf  i organizuar në bashkëpunim me SHKA 

“Afrim Zhitia” zhvillohet çdo vit ku marrin pjesë veç 

tjerash dhjetëra ekipe futbolli të nxënësve nga Cikli i Ulët 

dhe Cikli i Lartë. Mësuesi,Ibrahim Hasanaj, dallohet në 

koordinimin dhe organizim. Në turnir luajnë gjithmonë 

talent  futbolli.   

                                                                             Turniri i 

futbollit- Protes/ Ekipi “Dukagjini“ nga Tullni i   mesueses 

Miradije Berishaj.                                                              

Olimpiada e parë e nxënësve në diasporë mbahet 

në Melk, Austri . Ndezja e flakadani të Olimpiadës për 

fëmijë, Ministri, Valon Murati,  Kryetari i Qyteti Melk 

z.Tomas Widrich dhe Konsulli Imer Lladrovci       

Viti 2016, Olimpiada e nxënësve 

shqiptarë nga shumë vende në Austri.  

Programi kulturo artistik në hapjen e 

tij. 
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Aktivite  
    Kuizi i diturisë “Ta njohim 

Atdheun që ta duam më shumë” në 

Vjenë, 2005  

 

 

Dr.Sabri Kiqmari, Ambasadori i parë i Republikës së 

Kosovë përshëndet nxënës, mësues e prindër në Grac.  

 

 

 

Graz 2009, Shefqet Gashi 

me grupin e tij fitues: 

Shpresjana  Shala, Miranda 

Gashi e Fjolalba Qaku 

 

 

Z.Nuhi Gashi, (MASHT- Kos) dhuron libra 

pjesëmarrësve të kuizit të diturisë në Grac, 2009.  

 

                                       Z.Ymer Avdiu, 

drejtor dikasteri në Min e Dias.  Dhurata për 

nxënësit pjesëmarrës në kuiz. Ekipi fitues 

“Afrim Zhitia”:. Ilir Hasanaj, Kristian Nushi 

dhe  Nazif Demiri /foto.H.Mehmeti, 30 maj 

2015)  

 

 

Alban Spahiu, 
në rapsod i 
vërtetë, programin festiv, 
Gänsendorf, 2012, NÖ. 
 
      

 Kuiz i organizuar nga RTK me 

nxënës nga diaspora.   Ekipi nga 

Austria: Fiona Kabashi  Fjolla 

Ademi. Elona Kabashi , Vesa 

Ajvazi, vendi i dytë 
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             Arsimtarja,  Bukurije Limani  
            Nga aktivitetet mësimore e kulturore të nxënësve në Grac,  

            Shkolla e mësimit plotësues në gjuhën shqipe “Dituria“ në Grav të Austrisë, ka filluar së 

funksionari në vitin shkollor 1996/97. Nga viti shkollor 98/99, deri në ditët e sotme në këtë shkollë 

mësimin me nxënësit shqiptarë e organizon arsimtarja e diplomuar Bukurije Limani. Në këtë vit 

shkollor  mësimet i vijojnë  mbi 170 nxënës nga klasa e parë deri në klasën e nëntë. Mësimi zhvillohet 

në 10 shkolla të qytetit. Krahas mësimit ata marrin pjesë aktive në aktivitetet kulturo argëtuese. 

 Emra nxënësish që shndrisin në festa kombëtare. Foto, 2016: Leona Maxhuni ,Rilinda Byryqi, 

 Rina Maxhuni , Eliza Hajrizi, Rona Hajrizi, Emma Terziqi ,Alina Bllakaj, Fatjana Lumi etj . 

  Erona , Rinesa , Krenare, Albina , Yllza ,Albiona, Blerina,  

 

Foto me aktorin Çun Lajçi, Grac. 

Nxënës e prindër në manifestim 

shënues.   

 

 

 

 

 

Nga ora mësimore, njohuritë mbi 

gjuhën amtare, kulturën shqiptare e 

forcojnë dashurinë ndaj kombit e 

krenarinë kombëtare.   

 
Në shënimin e Ditës së Flamurit 

 

 

 

                                         

 

 

 

Një orë mësimi në Ciklin e Ulët, mësim integrues  

 

Që nga fillimi i mësimit shqip, Graci u dallua me 

aktivitet kulturore Vallet e bukura të luajtura me    

mjeshtëri të nxënësve.  
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    26 shtatori – Dita e Gjuhëve 

Evropiane u shënua në qytetin e Gracit, ku 

nxënësit shqiptar nën drejtimin e Bukurije 

Limanit morën pjesë në programin kulturor 

prezantues të shqiptarëve në një ambient 

shumë kulturor si asnjëherë më parë. Në 

këtë shënim projekti i 19 teksteve 

mësimore në gjuhën shqipe u shpërblye si  

“Projekt i Shkëlqyer”. Shpërblimi u pranua 

nga Prof.Dr.Dr.Bail Schader, Nuhi Gashi 

nga MASHT- e Kosovës dhe mësuesi Hazir 

Mehmeti, bashkautor. 

 

 

 

Në shënimin e 26 Shtatorit- Dita e 

Gjuhëve Evropiane, Grac, 2016 

 

 

 

 

 

 

         Hazir Mehmeti (Tel:06765448293; E-mail:mag_mehmeti@hotmail.com)  

VS-Lorzinggasse 2, 1140; VS-Benediktsch.Str.5, 1150; VS-Goldschlagstr.14, 1150; VS-Johnstr.40, 

1150; VS-Mira Loobe W.4, 1220; VS-Jagdgasse 22, 1100; VS-Herdenplatz 1, 1110  

 

 Nga puna e nxënësve në tekste mësimore. 

     Vizatimi dhe ngjyrosja e flamurit shqiptar 

dhe atij austriak. E pëlqyer nga nxënësit.  

 

 

 

  

 

 

28 Nëntori 2016 u festua në 

orën mësimore me recitime, 

këngë e lexime . Vjersha  “Atdheu” u recitua bukur nga Arnisa Sutaj, 

Mesart Zeqiri, Erjona Mehmeti, Dita Shemsedini, Salih Mehmeti dhe 

Kremtim Miftari.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dita Shemsedini, nxënëse e shkëlqyeshme    Endoena Qorri 3a, 7 Marsi – Dita e Mësuesit                                   

tel:06765448293
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“Pa shihni ç`gjuhë e mirë 

sa shije ka e hije  

e bukur dhe e lirë  

si gjuhë perëndie”      

         Naim Frashëri 

 
  Elton Ukaj dhe Auron Alihajdari kl. 1, 

Eltoni: “Unë do mësoj shqip, më pëlqen 
shumë“    
                                              Përralla e pasuron 

fantazinë, e ndihmon leximi, e aktivizon 

perceptimin, e freskon trurin..   “Kësulëkuqja”  

Nga fletorja e nxënësve, klasa e tretë.  

Lexim përralle në dy gjuhë: 

gjermanisht  

Klasa 2a- Shk-Bendediktsch.str. 

Bashkia 15, Vjenë  

   Përralla nga libri “Tri fluturat” 

e sinkronizuar nga mësuesi dhe 

lexuar nga nxënësit. Kjo shtoi 

interesimin për gjuhën shqipe edhe tek nxënësit tjerë në klasë. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelie- Projekt Europian  në 
VS-Goldschlagstr. Ku nxënësit e tjerë  mësojnë shqip, tani e 

dhjetë vite me radhë, krahas 13 gjuhëve tjera.  
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 Ibrahim Hasanaj, mësues në Austrinë e Ulët  prej vitit 1995 në shkollat:  VS./NMS 

Deutsch-Wagram, dhe në  qytetin e   Gänserndorfit, , Hollabrunit, Stockeraut, Badenit 

 

 

 

Një orë mësimi me klasë të 

kombinuar më nxënësit e 

shkollës fillore të Badenit. 

 

 
 
 
 

 

 

Pjesëmarrja e nxënësve të 

Gänserndorfit më rrethinë 

dhe nxënësve të Vjenës  në  

manifestimin e  100 

vjetorit të pavarësisë  në 

Matzen. 

 

 
 

Foto me nxënësit e ciklit të lartë  në 

Olimpiadën  e Melkut.  

 

 

              

                    

         Humeira dhe Suheila Alili, 

Anesa dhe Lean  Izairi, Sara  Alili, 

Hatixhe  Alili, dhe Ehad Alili   Disa 

nga nxënësit e dalluar përveç në 

procesin mësimor ata janë edhe shumë  

të talentuar për skenë  me recitime dhe 

këngë  gjatë manifestimeve të festave 

Kombëtare  si dhe në aktivitete tjera që 

organizohen në këtë pjesë të Austrisë së 

ulët dhe Vjenë. 
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               Ismet Sinani, 

             Një shembull për model                                                 
Në Linz të Austrisë, krahas shumë shkollave ku me plot sukses vazhdon të jetë si model i një 

vijueshmërie shembull të nxënësve shqiptarë ne shkollën e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, është 

shkolla VS 33.Në këtë 

shkollë, ku mësimi 

zhvillohet vetëm në 

Ciklin e Ultë Klasor, 

procesi mësimore në 

gjuhën shqipe 

zhvillohet që nga viti 

shkollor 1994-1995 dhe 

që atëherë për asnjë 

cast, as sot e kësaj dite, 

nuk ka ardhur në 

shprehje që nxënësit e 

etnitetit shqiptarë të 

hamenden dhe të mos lajmërohen në ndjekjen e mësimit të gjuhës shqipe. Përgjithësisht, numri i 

nxënësve shqiptarë rregullisht ka lëvizur nga 40-50 sish. Është shumë me rëndsi të thuhet se nga ky 

numër një deri dy nxënës, nga numri i përgjithshëm, nuk kanë marr pjesë në mësimin e rregullt në gjuhën 

shqipe. 

 

  Kjo shkollë, veç traditës së gjatë që ka me nxënës të nacionaliteteve të ndryshme dhe udhëheqjes 

të shkëlqyeshme të drejtoreshës së kësaj shkolle, z.Bammer Ingeborg. Punë shumë të vyer kanë luajtur 

edhe prindërit shqiptarë, të cilët vazhdimisht kanë bashkëpunuar me mësuesin e gjuhës shqipe. 

Duke u bazuar në numrin e nxënësve dhe nën përkujdesjen e shkëlqyeshme të drejtoreshës, në ndarjen 

e grupeve dhe të nxënësve sipas klasave dhe moshave si dhe nga ndarja e orëve mësimore në harmoni 

dhe në përputhje të plotë me numrin e nxënësve, është arritur të punohet në kushte normale dhe 

njëkohësisht të garantohet  suksesi në përvetësimin e njohurive nxenje-marrje nga mësimi i gjuhës 

shqipe. 

Shkolla VS 33, për shkak të rezultateve të arritura, nga Ministria e Arsimit e Austrise dhe nga qyteti i 

Linzit, është dekoruar me mirënjohje. 

Duke qenë kështu, kjo shkollë ka qeneë objekt vizite edhe e shumë personaliteteve  si nga  

vendorët, po ashtu edhe nga Kosova: nga ish ministri Fatmir Makolli (MD), nga Nuhi Gashi(MASHT), 

nga Ymer Avdiu (MD), dhe shkrimtari i mirënjohur, Arif Demolli. 

Duke u nisur nga e dhëna faktike se në këtë shkollë numri i nxënësve shqiptarë ka qenë gjitherë 

i madh, kjo vatër e diturisë me nxënës multietnik ka qene nje burim i pashterrshëm dhe njëri nga 

kontribuuesit kryesor edhe në manifestimin e festave kombëtare që janë kremtuar për nder të festave 

kombëtare. Shkollën e bën edhe më të veçante funksionimi i natyrshëm në trekëndëshin pedagogjik 

mësues- nxënës-

prind. Shkolla është 

vërtet  një model 

shumë i mirë për 

formën dhe mënyrën 

se si e zhvillon 

procesin edukativo-

arsimor jo vetëm në 

qytetin ku vepron, 

por edhe më gjerë- 

Ismet Sinani, 
mësues 
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Miradije Berishaj- Stammschule: NMS „Marc Aurel“, Wienerstraße 23, 3430 Tulln 

Mësuese në Austri që nga viti 2001 në 

Bizirk të Tullnit, Kremsit, 

Klosterneuburgut, St Pölten Land 

Nxënësja Fiona Kabashi BG/BRG Tulln, 

që nga mosha 7-vjeҫare e gjerë me sot 

paraqitet në skenë me gjuhën e pastër 

shqipe. Kjo e dëshmon me pjesëmarrjen e 

saj në kuizet e diturisë, në programet që përgatiten me rastin e festave kombëtare etj. Fiona jo 

vetëm që është e dalluar në këto aktivitete, por shkathtësinë e saj e tregon edhe në aktivitetet 

sportive. 

Një orë mësimore më një grup heterogjen. 

Nxënësit nga klasa e parë e gjerë në klasën e 

nëntë të VS, NMS, BG, BG/BRG, BORG në 

Krems. 

 

 Jon Bicaku kl.2a, 

VS Lerchenfeld 

Krems, nxënës i 

dalluar në  mësimin e gjuhës shqipe. Ishte pjesë e treshës së 

grupit të ciklit të ultë në “Kuizin e diturisë, Vjena 2016”. 

  

Nënësit: Bekim Braha kl.4, Sali Isrefi kl. 4 

dhe Albert Istrefi kl.3, NMS 

Hermannstraße  Klosterneuburg,  në 

punimin e flamurit me rastin e festës së 28 

Nëntorit. 

 

 

                                                                                                   

 

Nxënësi Alajdin Ali 

NMS Grafenegg, në 

„Olimpiada 2016“ e 

fitoi vendin e parë në garat „vrap ne 400 m“. 

 

 

 

 

Vendi i parë në „Kuizi i Diturisë 2016“ në Vjenë:  

Larglinda Istrefi, Elona Kabashi, Besjana Memedi,  Krems e rrethinë, NÖ 
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Para shpatës dhe përkrenares së 

Skënderbeut , Vjenë, me 14 mars 2015, 

realizuar me nxënësit e mësimit të gjuhës 

shqipe nga Bizirku i Tullnit dhe Kremsit. 

Mësues MSc.Miradije Berishaj, Mag. 

Osman Ademi, Ne ndihmë të mësuesve 

ishin prindërit: Dr. Ismail Kabashi, Dr. 

Arlinda Berisha, Resmije Ademi, Tahir 

Sylkaj dhe Hisni Memedi. Në momentin 

kur nxënësit pamë armët e Skënderbeut të 

gjithë dëshironim që të ishim sa 

më afër tyre dhe të ktheheshim me 

mendje në kohën e lavdishme të 

Skënderbeut.   

Vizitë me nxënësit e Bizirkut të 

Tullnit dhe Kremsit në 

Ambasadën e Kosovës në Austri 

2015. 

Mësues Miradije Brishaj dhe 

Osman Ademi, Konsull i 

shërbimit konsullor ne Ambasadën e Kosovës ne Austri z.Ymer Lladrovci, Dr.Ismail Kabashi, 

Dr. Arlinda Berisha, Hisni Memedi dhe Tahir Sylka 

 

 

 

   Osman Ademi, Tel: 069911098991; E-mail:  

 Shkollat në Vjenë, Wien:  VS-Quellenstraße 54,  1100;  VS- Neilreichgasse 111, 1100;                                                                                

 VS- Liebhartsgasse; VS- Liebhartsgasse 19-21  1160; VS- Rötzergasse 2-4   1170;SPZ      

Leopold Ernstgasse 37 1170; VS-  Pirquetgasse 6B, 1220. 
 

 

28 Nëntori – Dita e 

Flamurit, gjithmonë 

na sjell emocione të 

veçanta. Keshtu ishte 

në VS Pirquetgasse 

1220. gjatë orës 

mësimore lidhur me 

festën tonë më të 

rëndësishme 

kombëtare.  
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     Pas koncertit mësueset e Mikales, 

zonja Inge Holzer, Jasmin 

Heindl, dhe mësuesi i gjuhës 

shqipe z. Osman Ademi  ishin 

krenarë me nxënësën e tyre. 

Mikaela Hundozi është nxënëse 

në klasen e dytë  në VS 

Quellenstr 54. Përveç që është nxënëse 

e dalluar në klasën e saj, ajo vijon 

rregullisht edhe mësimin në gjuhën shqipe, për çdo të hëne, po në të njejten shkollë, bashkë 

me 17 nxënës  të tjere  moshatarë të saj, ku gjithashtu është e rregullt dhe shumë e 

përkushtuar. Gjatë javës kulturore shqiptare në Vjenë ajo u paraqit me një interpretim të 

shkëlqyer në koncertin e muzikës 

klasike së bashku me babain e saj z. 

Faik Hundozi, duke na emocionuar të 

gjithëve në sallë, por edhe na la të 

kuptojme se, ajo, jo vetem qe  do të 

vazhdoj rrugën e prindërve te saj, por 

do të ngjitet në majat e  skenës se 

njohur në Vjenë. 

 

Nxënësit në rreth përcjellin me 

vëmendje fjalët e mësuesit , pë 28 

Nëntorin – Dita e Flamurit! 

 

Protess 2016, në garat 

sportive morën pjesë 

edhe nxënësit e mësueses 

Miradije Berishaj nga 

Tullni, Kremsi 

Klosterneugurg, dhe 

Neulengbach. Shoqërues 

prindi Bekim Ademi Tulln. 

 
 
Homazh i 
nxënësve nga 
Austria në 
Varrezat e 
Dëshmorëve në 
Prekaz 2015 
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     Mësuesja Rafete Kosumi,  

     Me vendimin e Bordit të arsimit nga Qeveria  e Austrisë së Epërme, që nga viti 2006 punon 

si arsimtare e gjuhës amtare shqipe me nxënës në Linz, Wels, Aschach/D dhe Llambach. Merret 

edhe me shkrime si  në prozë ashtu edhe në poezi. 

 
 

 

 

 

Në orën e mësimit në VS 

Lambach 

 

 

 

 

Foto nga manifestimi në 

shënimin e 17 Shkurtit – Dita e 

Pavarësisë së Republikës së 

Kosovës;  7 Marsit – Dita e 

Mësuesit; 8 Marsit- Dita e 

Gruas në Wels   

 

Në     Mathuazen, përkujtim.  

Mësuesja Rafete Kosumi ( në 

mes) dhe nxënësit nga Welsi e 

Aschach-u:  Bislim Zubera, Zubeir Bislimi, 

Astrit Muharemi,Elvis Selishta,Zekije Arifi, 

Perparime Januzi, Anita Gashi, Aide Jupa, 

Fahrije Gashi, Ermira Ahmeti, Medine Ahmeti, 

Alblir Kosumi, Nerona Kosumi, Hasije Maliki, 

Qendresa Bislimi, Amir Veseli 
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Kërkojeni formularin në internet apo në drejtori dhe nënshkruani. Dorëzojeni në drejtorinë e 

shkollës ku mëson fëmija i juaj.  Gjuha amtare e ndihmon mësimin  në shkollë. 

 

 

  Ndihma financiare e projekteve të Shoqatës e mundëson një aktivitet më të dendur e cilësor  

të programeve kulturo-argëtuese e  sportive.    

  

    Falënderojmë sponsorët:          
      

   

 

 

 

   

 

   

 

 

 

 

 

                   SHOQATA  “RINIA”  NGA GRAZI 

                                       Arsimtare, Bukurije Limani  
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