ABAZ MEMETI
Abaz Memeti, ing.dip.el. është profesor i grupit të lëndëve elektroteknike në Shkollën e Mesme
“Sezai Surroi” në Bujanoc. Ai është kuadër i ri i kësaj vatre të arsimit të mesëm profesional.
Abaz Memeti i lindur në vitin 1981, vjen nga qyteza e Bujanocit.
Shkollën fillore e ka mbaruar në Bujanoc edhe atë në shkollën fillore
“Naim Frashëri”, atëherë e quajtur “25 Maji”, më pas shkollimin e
mesëm në drejtimin e Elektroteknikës e ka përfunduar në Shkollën
Makinerike-elektroteknike “Mihajllo Pupin” në Bujanoc ish Qendra
e Arsimit të Orientuar “Sezai Surroi” në Bujanoc. Studimet i ka
përfunduar në vitin 2009 në Universitetin e Prishtinës në Fakultetin
e Inxhinierisë Elektrike dhe Kompjuterike, departamenti i
Kompjuterikës dhe Telekomunikacionit.
Abaz Memeti filloi punën si mësimdhënës në Shtator të vitit 2007, fillimisht si profesor i lëndëve
Elektronika 1, Elektronika digjitale dhe Bartja e të dhënave në profilin arsimor Elektroteknik i
Kompjuterëve, por pas disa ndryshimeve të planeve dhe programeve nga ana e Ministrisë së Arsimit
në vitin 2012, merr përsipër dy lëndë të reja të parapara me plan-program të ri, edhe atë: Grafika
Kompjuterike dhe Multimedia dhe Rrjetat Kompjuterike dhe Komunikimet, e gjithashtu është profesor
edhe i lëndëve tjera profesionale.
Punën e palodhshme në avancimin e edukimit të gjeneratave të reja e realizon me mjete më
bashkëkohore teknologjike që i posedon shkolla jonë. Mungesa e teksteve mësimore në gjuhën
shqipe për nxënësit është një hendikep i madh, mirëpo prof. Abazi është përkujdesur që nxënësve
t’iu përgatis materiale mësimore nga lëndët përkatëse të lekturuara dhe të bazuara në pikmëni me
plan-programet e parapara si në formë të shtypur ashtu edhe në formën elektronike, madje edhe si
aplikacione për telefona të mençur. Të gjitha këto, edhe shumë materiale tjera nxënësit i kanë në
dispozicion në ueb-sajtin http://abazmemeti.co.nf/
Abaz Memeti në bashkëpunim me mësimdhënës tjerë ka qenë pjesë e projekteve të fituara dhe
seminareve të ndryshme të organizuara e të financuara nga organizata të ndryshme, e ajo që duhet
dalluar është projekti i Kooperativës së shkollës, ku nxënësit e shkollës tonë së bashku me nxënës të
shkollave tjera kanë themeluar dhe publikuar Revistën “Youth Union”.
Gjithashtu, nuk mungon as bashkëpunimi dhe përkrahja e palodhshme ndaj udhëheqësisë dhe
administratës së shkollës, pastaj ndihma e bashkëpunimi i ndërsjellët brenda këshillit profesional të
Elektroteknikës dhe me të gjithë mësimdhënësit tjerë në përgjithësi.

