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WORK EXPERIENCE

1 Sep 1998–Present
Mesimdhënës, Dejne (Kosovo) 

Jam i lindur më 20.10.71 ne Dejnë-Rahovec.

Shkollen fillore kam perfunduar në vendlindje , te mesmen ne Gjimnazin Gjon Buzuku ne Prizeren.

Kam qenë i perzgjedhur si sportist më i avancuar ne Rahovec.

Studimet i kam vazhduar ne Kolegjin AAB -Prishtine ,dega Kulture Fizike dhe Sport.

Ne vitin 2011 kam vazhduar shkollimin ne drejtimin Edukate fizike dhe kam diplomuan ne Bachelor 
dhe Master -Kuluture Fizike dhe Sport me temen : Dallimet ne mes dy gjinive te nxenesit e moshes 
14-15 vjeqare ne dimensionin e volimenit te trupit dhe nivelit te forces eksplozive, forces perseritse 
dhe fleksibilitetit.

Gjat periudhes se Luftes kam qen pjestar i Ushtris Qlirimtare te Kosoves.

Prej vitit 1998 jam punonjes i arsimit  në SHFMU "Jeta e Re"-Malsi e vogel , 1999/2000 
SHFMU "Rilindja"-Cifllak dhe 2000 deri me sot ne SHFMU "Rudolf Walther"-Dejnë .

Ne vazhdimsi jam trajnuar edhe ne disa seminare dhe jam qertifikuar si në:

1.KEDP-Mesimdhenia me Nxenesin ne Qender. 

2.Trajnimi psikosocial 32 orë.

3.Trajnim 40 orë "Edukimin e te drejtave te njeriut me metodologji ndervepruese te mesimdhenies".

4.Trajnimi 72 orë "Programi psikosocial dhe shkathtesit shoqerore ".

5.Trajnimi per te drejtat e njeriut.

6.Kurse 3-mujore per kompjuter.

7."Ndertimi i kapaciteteve te drejtoreve te shkollave per permisimin e qeverisjes ,menaxhimit dhe 
udheheqjes se shkolles" 21-ditorë(147 orë).
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