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editorial/indeksi

Jemi në muajin shtator dhe kjo 
do të thotë se shkolla ka filluar. 
Pandemia e COVID-19 vazhdon 

të jetë e pranishme prandaj, sikurse 
gjatë pjesës së dytë të vitit të kaluar 
shkollor, ne do të duhet të përshtatemi 
me këto rrethana të reja. Pa dyshim, 
pyetja më e rëndësishme në mendjen 
e të gjithëve është: si t’i kthejmë 
fëmijët në shkollë pa i rrezikuar?

Ndokush mbase mund të arsyetojë 
se mësimi online është mënyra më e mirë 
për të vazhduar derisa kjo situatë të mos 
zgjidhet. Sidoqoftë, përkundër shumë 
përparësive të mësimit online, ne nuk 
duhet të harrojmë se shkuarja e fëmijëve 
në shkollë ka arsye të shumëfishta. Së 
pari, prania fizike e fëmijëve në shkollë 
është me rëndësi sepse kjo është mënyra 
më e mirë e të mësuarit për ata. Po 
ashtu, shkollat nuk ofrojnë vetëm mësime 
akademike për fëmijët dhe adoleshentët. 
Krahas shkrim-leximit dhe matematikës, 
nxënësit mësojnë edhe shkathtësi sociale 
dhe emocionale, ushtrojnë dhe kanë qasje 
në mbështetje për shëndetin mendor 
si dhe në shërbime të tjera të cilat nuk 
mund të ofrohen përmes të mësuarit 
online. Pastaj, për shumë fëmijë dhe 
adoleshentë, shkollat janë vende të sigurta 
ku ata qëndrojnë në ndërkohë që prindërit 
apo kujdestarët e tyre janë në punë.

Sidoqoftë, me fillimin e vitit të ri 
shkollor duhet të plotësohen shumë 
kushte në mënyrë që nxënësit të mund 
të mësojnë dhe përparojnë pa e shtuar 
rrezikun për përhapjen e COVID-19. 
Ne tashmë i dimë tri rregullat e arta 
për të mbrojtur veten dhe të tjerët: 
bartni maskat, pastroni duart dhe 
mbajeni distancën.

Gjithsesi, kthimi në shkollë gjatë 
pandemisë së COVID-19 mund të mos 
duket tërësisht normal – të paktën për ca 
kohë. Mirëpo, pa marrë parasysh se në 
çfarë forme do të zhvillohet shkollimi, ne të 
gjithë duhet të japim mbështetjen tonë për 
t’u siguruar që ai të jetë i shëndetshëm, 
i sigurt dhe i paanshëm për nxënësit, 
mësuesit, administratën dhe familjet.

Në fund do të doja t’ua rikujtoj se 
përkundër sfidës së COVID-19, prapë 
se prapë ky mbetet muaji shtator, dhe 
ju do të filloni një aventurë tjetër përplot 
me dituri dhe argëtim për ju. Prandaj, 
shijojeni. Kurse, për sa na përket ne, ne ju 
premtojmë se do t’i vazhdojmë përpjekjet 
e tona për t’ju ofruar shkrime interesante 
për dhe rreth jush, dhe në emër të 
personelit të Revistës For You unë ju uroj 
një vit shkollor të suksesshëm.

Deri në muajin tjetër, qëndroni të sigurt!
Leonora
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“For You” është pub-
likim zyrtar i KFOR-it, 
prodhuar dhe finan-
cuar nga KFOR-i, i 
shtypur në Kosovë 
dhe shpërndahet 
pa pagesë. Përm-
bajtja nuk reflekton 
qëndrimin zyrtar të 
koalicionit apo të 
shteteve anëtare. 
KFOR-i pranon edhe 
i mirëpret opinionet 
tuaja dhe i publikon 
ato, por në formë të 
përmbledhur. Nëse 
kërkohet emri i auto-
rit të mos tregohet, 
kjo mund të bëhet, 
por nuk do të pub-
likohen letra anon-
ime, shpifëse apo me 
qëllim të keq.
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fon: 038/503-603-2139
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hen në adresën: 
HQ KFOR - Kosova 
Film; Revista “For You”; 
Strasbourg Building;
10000 Prishtinë
E-mail: magazinefory-
ou2003@gmail.com;
http://www.magazine-
foryou.com
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We are now in September 
and this means that school 
is back. The COVID-19 

pandemic is still very much present 
so just as during the second part 
of last school year, we will have 
to continue to adapt to these new 
circumstances. Without a doubt 
the most important question in 
everybody’s mind is: how to get 
children back to school safely? 

One could argue that online 
learning is the best way forward 
until this situation is resolved. 
However, despite the many 
advantages of online learning, we 
must not forget that having children 
attend school in person has multiple 
reasons. First, the importance 
of having children attend school 
in person is because this is how 
they learn best. Also, schools 
provide more than just academics 
to children and adolescents. In 
addition to reading, writing and 
math, students learn social and 
emotional skills, get exercise, 
and have access to mental health 
support and other services that 
cannot be provided with online 
learning. For many children and 
adolescents, schools are safe 
places to be while parents or 
guardians are working.

However, with the start of a new 
school year, a lot needs to happen 
so that students can learn and thrive 
without raising the risk of spreading 
COVID-19. We already know the 
three golden rules to protect oneself 
and the others: wear a mask, wash 
your hands, and keep the distance.

Returning to school during the 
COVID-19 pandemic may not feel 
like normal – at least for a while. 
But whatever form school takes, 
it will require everyone’s support 
to make sure that it is healthy, 
safe, and equitable for students, 
teachers, staff, and families. 

In the end, I would like to remind 
you that despite the COVID-19 
challenge this is still September, and 
you are about to embark on another 
adventure filled with knowledge and 
fun for you, so do enjoy it. As for us, 
we promise to continue our efforts 
to provide interesting stories for 
and about you, and on behalf of the 
For You Magazine staff I wish you a 
successful new school year. 

Until next month stay safe!
Leonora
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shkolla e muajit

Moodle është një plat-
formë për mësim e 
dizajnuar për t’iu ofruar 

mësimdhënësve, administra-
torëve dhe nxënësve një sistem 
të vetëm të qëndrueshëm, të 
sigurt, dhe të integruar për të 
krijuar mjedise të personali-
zuara për mësim. Kjo platformë 
u krijua nga Martin Dougiamas, 
i cili është themeluesi dhe zhvil-
luesi kryesor i Moodle. Duke 
qenë se ai është rritur në zonat 
e largëta të Australisë gjatë 
viteve të 70-ta, Martin Dougia-
mas i vijoi mësimet përmes të 
ashtuquajturës “Shkolla e Ajrit”. 
Në kuadër të kësaj shkolle 
mësimet zhvilloheshin përmes 
radio valëve dhe kjo praktikë u 
vazhdua deri në vitin 2009 kur 
u zëvendësua me internetin 
“wireless”. Kjo i dha atij qasje 
në mësimin në distancë që nga 
mosha e hershme.

Kur u rrit, ai studioi në 
Universitetin Curtin, ku përvoja 
e tij me WebCT e nxiti që të 
hulumtonte një metodë alterna-
tive për të mësuarit online. Në 
vitin 1999, ai filloi që të tes-
tonte prototipet e hershme të një 
Sistemi të ri për Menaxhimin e 
të Mësuarit (Learning Man-
agement Systems - LMS). Që 
atëherë, Moodle ka evoluar në 
një projekt që mbështetet finan-
ciarisht nga një rrjet prej mbi 80 
kompani shërbyese partnere të 
Moodle nga e tërë bota.

Duke qenë se i fuqizon me 
mijëra mjedise mësimore në 
shkallë globale, Moodle e ka 
fituar besimin e institucioneve 
dhe organizatave të mëdha dhe 
të vogla, duke e përfshirë Shell, 
London School of Economics, 
State University of New York, 
Microsoft, dhe Open University. 

Mbi 213 milionë përdorues 
në mbarë botën si në nivelin 
akademik edhe në atë të 
biznesit, e bëjnë atë një nga 
platformat më të përdorura 
në botë. Ajo është e dizajnuar 
që të mbështesë mësimd-
hënien si dhe mësimnxënien. 
Ndërsa, falë ndërfaqes së saj 
të thjeshtë, opsioneve “drag-
and-drop (tërhiq dhe lësho), 
si dhe burimeve të dokumen-
tuara mirë së bashku me 
përmirësimet e vazhdueshme 
në përdorim, Moodle, është 
i lehtë për t’u mësuar dhe 
përdorur. Disa prej tipareve 
kryesore janë:

Falas pa tarifa 
për licenca
Moodle ofrohet falas si 
program “Open Source” në 
bazë të GNU (General Public 
License Licencë e Përgjith-
shme Publike). Kushdo 
mund ta përshtatë, zgjerojë, 
apo modifikojë Moodle për 
projekte komerciale dhe 
jo komerciale pa tarifa për 
licenca si dhe të përfitojë nga 
efikasiteti i kostos, fleksibil-
iteti dhe përparësitë e tjera të 
shfrytëzimit të Moodle.

Gjithmonë e 
përditësuar
Qasja open source e 
projektit Moodle do të thotë 
që Moodle rishikohet dhe 

përmirësohet vazhdimisht për 
t’iu përshtatur nevojave aktuale 
dhe atyre në të ardhmen të 
përdoruesve. Mundësitë shumë 
gjuhësore të Moodle ju sigurojnë 
se nuk ka kufizime gjuhësore 
për mësimin online. Komuniteti 
i Moodle tashmë kanë filluar 
që ta përkthejnë Moodle në më 
shumë se 120 gjuhë (ky numër 
vazhdon të rritet) në mënyrë 
që përdoruesit lehtësisht të 
mund t’i lokalizojnë faqet e tyre 
Moodle, së bashku me burimet e 
bollshme, mbështetjen dhe dis-
kutimet e komuniteteve të cilat 
ofrohen në gjuhë të ndryshme.

Platformë mësimi 
të gjitha në një
Moodle i ofron mjetet më 
fleksibile për të mbështetur të 

mësuarit e kombinuar si dhe 
kurset 100% online. Konfiguro-
jeni Moodle duke i aktivizuar apo 
çaktivizuar karakteristikat bazë 
dhe lehtësisht integrojeni çdo gjë 
që ju duhet për një kurs, duke e 
shfrytëzuar një gamë të plotë të 
karakteristikave standarde, duke 
i përfshirë mjetet e jashtme për 
bashkëpunim si forumet, wiki-të, 
chat-et, dhe blogjet.

Tejet fleksibil dhe 
me mundësi të 
plotë për përshtatje
Pasi që është open source, Moo-
dle mund të përshtatet në çfarëdo 
mënyre në përputhje me nevojat 
individuale. Nga disa nxënës në 
miliona përdorues, Moodle mund 
të rregullohet që të mbështesë 
nevojat për klasat e vogla ashtu 
si edhe për organizatat e mëdha. 
Për shkak të fleksibilitetit dhe 
aftësisë për përshtatje, Moodle 
është përshtatur për përdorim 
në arsim, biznes, veprimtari jo 
fitimprurëse, qeverisje si dhe në 
kontekstin e komuniteteve.

I qëndrueshëm, i 
sigurt, dhe privat
Me përkushtimin për të mbrojtur 
sigurinë e të dhënave dhe 
privatësinë e përdoruesve, 
kontrollet e sigurisë përditëso-
hen dhe zbatohen vazhdimisht 
në proceset e zhvillimore dhe 
softuerin e Moodle për të ofruar 
mbrojtje nga qasja e paau-
torizuar, humbja e të dhënave 
dhe keqpërdorimi. Moodle 
mund të kalohet lehtë në një 
shërbim “cloud” privat të sigurt 

MOODLE



apo në një server për 
kontroll të plotë.

Përdoreni 
kurdo, kudo 
dhe në çfarë-
do pajisje
Moodle bazohet në ueb 
faqe dhe mund të qaset 
nga kudo në botë. Me 
një ndërfaqe standarde 
të përputhshme me 
pajisje mobile dhe me 
shfletues të ndryshëm, 
përmbajtja e platformës 
Moodle mund të qaset 
lehtë dhe vazhdimisht 
nga shfletues dhe pajisje 
të ndryshme.

Mbështetje 
nga një komu-
nitet i fortë
Projekti Moodle është 
shumë mirë i mbështe-
tur nga një komunitet 
aktiv ndërkombëtar, 
një ekip i zhvilluesve 
të përkushtuar me orar 
të plotë dhe një rrjet i 
partnerëve të certifikuar 
Moodle. I udhëhequr 
nga bashkëpunimi i 
hapur dhe mbështetja 
e komunitetit, projekti 
vazhdon që të arrij të 
realizojë rregullime të 
shpejta të gabimeve 
(bugs) dhe përmirësime, 
kurse çdo gjashtë muaj 
përgatiten edicionet e 
reja domethënëse.

5

Moodle is a learning platform designed to 
provide educators, administrators, and 
learners with a single robust, secure, and 

integrated system to create personalized learning 
environments. It was first created by Moodle’s 
Founder and Lead Developer Martin Dougiamas. 
Growing up in the Australian outback in the late 
1970s, Martin Dougiamas took lessons from the 
“School of the Air”. This means that classes were 
conducted through radio waves, a practice that 
was used until 2009 when it was replaced by 
wireless internet. This gave him from a young 
age an insight into distance learning.

As an adult, he studied at Curtin University, 
where his experience with WebCT prompted him to 
investigate an alternative method of online teach-
ing. In 1999 he started trialing early prototypes of a 
new Learning Management Systems (LMS). Since 
then Moodle has evolved into a project financially 
supported by a network of over 80 Moodle Partner 
service companies worldwide. 

Powering tens of thousands of learning envi-
ronments globally, Moodle is trusted by institu-
tions and organizations large and small, includ-
ing Shell, London School of Economics, State 
University of New York, Microsoft, and the Open 
University. More than 213 million users across 
both academic and enterprise level usage makes 
Moodle the world’s most widely used learning 
platform. It is designed to support both teach-
ing and learning. Whereas, thanks to its simple 
interface, drag-and-drop features, and well-doc-
umented resources along with ongoing usability 
improvements Moodle is easy to learn and use. 
Some of its main features are:

Free with no licensing fees
Moodle is provided freely as Open Source soft-
ware, under the GNU (General Public License). 
Anyone can adapt, extend, or modify Moodle 
for both commercial and non-commercial 
projects without any licensing fees and benefit 
from the cost-efficiencies, flexibility, and other 
advantages of using Moodle.

Always up to date
The Moodle project’s open-source ap-

proach means that Moodle is continually 
being reviewed and improved on to suit 
the current and evolving needs of its users. 
Moodle’s multilingual capabilities ensure 
there are no linguistic limitations to learning 
online. The Moodle community has begun 
translating Moodle into more than 120 lan-
guages (and counting) so users can easily 
localize their Moodle site, along with plenty 
of resources, support, and community dis-
cussions available in various languages.

All-in-one learning 
platform

Moodle provides the most flexible toolset to 
support both blended learning and 100% online 
courses. Configure Moodle by enabling or dis-

abling core features, and easily integrate everything 
needed for a course using its complete range of 
built-in features, including external collaborative 
tools such as forums, wikis, chats, and blogs.

Highly flexible and fully 
customizable
Because it is open-source, Moodle can be custom-
ized in any way and tailored to individual needs. 
From a few students to millions of users, Moodle 
can be scaled to support the needs of both small 
classes and large organizations. Because of its 
flexibility and scalability, Moodle has been adapted 
for use across education, business, non-profit, 
government, and community contexts.

Robust, secure, and private
Committed to safeguarding data security and user 
privacy, security controls are constantly being 
updated and implemented in Moodle development 
processes and software to protect against unauthor-
ized access, data loss and misuse. Moodle can be 
easily deployed on a private secure cloud or server 
for complete control.

Use anytime, anywhere, on any 
device
Moodle is web-based and so can be accessed 
from anywhere in the world. With a default mobile-
compatible interface and cross-browser compat-
ibility, content on the Moodle platform is easily 
accessible and consistent across different web 
browsers and devices.

Backed by a strong community
The Moodle project is well-supported by an active 
international community, a team of dedicated full-
time developers and a network of certified Moodle 
Partners. Driven by open collaboration and great 
community support, the project continues to achieve 
rapid bug fixes and improvements, with major new 
releases every six months.

school of the month

MOODLE



6

Spitalet, qendrat 
shëndetësore, ndi-
hma e parë, njësitë 

e Policisë së Kosovës 
janë vetëm disa prej 
institucioneve që pranuan 
donacione nga KFOR-i. Të 
gjitha etnitë që jetojnë në 
Kosovë ishin të përfshira 
dhe këto donacione pa 
dyshim, do të përmirë-
sojnë cilësinë e jetës së 
njerëzve dhe efektet do të 
ndjehen nga të gjitha grup 
moshat. KFOR-i ka dhur-
uar pajisje personale për 
mbrojtje për komunitetet 
e ndryshme. Për shembull 
në Pejë, Deçan, Mali-
shevë, Gjakovë, Prizren, 
Vushtrri, Zveçan, Kame-
nicë, Skenderaj, Podujevë, 
Lipjan, Novobërdë, Gjilan, 
Viti dhe Ferizaj.

Ky është projekti i dytë 
i realizuar nga KFOR-
i, pas shpërndarjes së 
pajisjeve personale për 
mbrojtje në spitalet e 
Prishtinës dhe Graçanicës 
në muajin prill. Ushtarët 
e KFOR-it dorëzuan me 
mijëra maska dhe mburoja 
për fytyrë, doreza, ter-
mometra infra të kuqe pa 
kontakt, veshje izoluese 
dhe aparate dezinfek-
tuese. Donacionet u finan-
cuan nga NATO-ja dhe ato 
janë pjesë e përkushtimit 
të përgjithshëm të Ale-
ancës për të mbështetur 
operacionet e saj.

Dorëzimet e donacionit 
u koordinuan nga shtabi i 
KFOR-it në bashkëpunim 
të ngushtë me Komandat 
e tij Rajonale - Lindje dhe 
Perëndim, të udhëhequra 
nga SHBA-ja dhe Italia. 
Kontaktet me institucio-
net mjekësore vendore 
dhe Policinë e Kosovës e 
lehtësuan më tej procesin 
e vlerësimit të nevojave 
thelbësore dhe përparë-
sive. Më poshtë i kemi 
cekur disa nga donacionet 
që u realizuan gjatë verës.

Qendra shëndetësore 
në Pejë ka pranuar një 

donacion me mburoja për 
fytyrë, veshje për izolim, 
syze, mbulesa të çizmeve, 
termometra infra të kuqe 
pa kontakt dhe dezinfek-
tues duarsh. Dorëzimi 
i donacionit është bërë 
nga Komanda Rajonale 
Perëndim.

Komandanti i KFOR-
it, gjeneral major Michele 
Risi theksoi mbështetjen e 
vazhdueshme ndaj insti-
tucioneve të Kosovës: 
“Që nga fillimi i gjendjes 
emergjente për shkak të 
COVID-19, bashkëpunimi 
me institucionet ishte 
shumë efikas. KFOR-i 
është i përkushtuar për 
të ndihmuar personelin 
mjekësor dhe policor që 
punojnë çdo ditë në vijën 
e parë kundër COVID-19 
në dobi të njerëzve në 
Kosovë”.

Pajisjet mjekësore 
thelbësore për mbrojtjen 
primare të shëndetit - ishin 
pjesë e donacionit që 
KFOR-i e dhuroi në objek-
tin e ndihmës së parë në 
Banjskë, Komuna e Zveça-
nit. “Dëshiroj të falënderoj 
KFOR-in për sigurimin e 
këtyre pajisjeve që janë të 
nevojshme për ne e veça-
nërisht gjatë pandemisë, 
kur gjithë bota ka mungesë 
të pajisjeve mjekësore”, tha 
mjekja Jovana Simiq pasi 
pranoi këtë donacion së 
bashku me kolegun e saj 
Dr. Sllavko Vllaskoviq.

Për shkak të pande-
misë COVID-19, është 
edhe më e rëndësishme 
që shërbimet shëndetë-
sore të jenë efikase dhe 
adekuate, shtoi Zv/Koman-
danti i Komandës Rajo-
nale të KFOR-it - Lindje, 
koloneli Noel Hoback, gjer-
sa u ka kujtuar njerëzve 
të Zveçanit: “KFOR-i e 
vlerëson këtë mundësi 
për të bashkëpunuar me 
ju. Bashkëpunimi ynë me 
komunitetin tuaj ndihmon 
në sigurimin e një mjedisi 
të qetë dhe të sigurt për 

DONACIONE GJATË PANDEMISË: KFOR-i MBËSHTETË
TË GJITHA ETNITË NË KOSOVË



Hospitals, Health Clinics, First Aid sta-
tions and Kosovo Police units were 
just some of the locations that received 

donations from KFOR.  All ethnicities stretch-
ing across Kosovo were included and these 
donations will, undoubtedly, improve the qual-
ity of people’s lives and the effects will be felt 
throughout all age groups.

KFOR delivered donations of personal 
protection equipment to various communities, 
for example, in Peja/Pec, Decan/Decane, Mali-
sheve/Malisevo, Gjakova/Djakovica, Prizren, 
Vushtrri/Vucitrn, Zvecan, Kamenica, Skend-
eraj/Srbica, Podujeva/Podujevo, Lipjan/Lipljan, 
Novoberde/Novo Brdo, Gjilan/Gnjilane, Viti/
Vitina and Ferizaj/Urosevac.

This is the second project implemented by 
KFOR, following the delivery of personal protec-
tion equipment to hospitals in Prishtina/Pristina 
and Gracanica in April. KFOR soldiers assisted 
in delivering thousands of face masks and visors, 
gloves, infrared contact free thermometers, isola-
tion clothing and disinfectant dispensers. Dona-
tions were financed by NATO and are part of the 
Alliance’s efforts to support its operations.

The deliveries were coordinated by KFOR 
HQ in close cooperation with its Regional Com-
mands East and West, headed by the USA and 
Italy respectively.  Contact with local medical 
institutions and the Kosovo Police further facili-
tated the process of evaluating essential needs 
and priorities.  Listed below are some of the 
donations that took place during the summer.

The Health Centre in Peja/Pec received 
a donation consisting of face visors, isola-
tion clothing, goggles, boot covers, infrared 
contact free thermometers and hand disin-
fectants. The delivery was undertaken by the 
Regional Command West.

KFOR Commander Major General Michele 
Risi highlighted the continuous support towards 
Kosovo’s Institutions: “From the beginning of the 
emergency situation due to COVID-19, the coop-
eration with  institutions was very efficient. KFOR 
is dedicated to help medical and police person-
nel that work every day in the first line against 
COVID-19 to the benefit of people in Kosovo.”

Medical equipment essential to 
primary health protection was part 
of the donation of KFOR delivered 
to the first aid station in Banjska, 
Zvecan Municipality. “I would like to 
thank KFOR for providing this equip-
ment that was necessary to us and 
especially during the pandemic, when 
the entire world lacks medical equip-
ment”, doctor Jovana Simic said upon 
receiving this donation together with 
her colleague Slavko Vlaskovic.

“As a result of COVID-19, it is 
vitally important that health services 
are efficient and appropriate”, added 
deputy commander of KFOR Regional 

Command East, Colonel Noel Hoback, whilst 
also reminding the people of Zvecan: “KFOR 
appreciates this opportunity to cooperate with 
you. Our cooperation with your community 
helps in providing a safe and secure environ-
ment for all the people in Kosovo.”

In accordance with one of its tasks – that 
of providing a safe and secure environment, 
KFOR also donated surveillance cameras to 
the regional safe house for domestic violence 
victims in Zubin Potok Municipality. “This safe 
house would not be that safe without surveillance 
cameras. Thank you for providing these cameras 
for our building and our yard, because they really 
make life easier for our security”, chief executive 
officer of the municipal administration of North 
Mitrovica, Adrijana Hodzic added.

Sports equipment was donated to Bas-
ketball Club “Trepca” in South Mitrovica. “My 
message to the youth of Kosovo is to stay 
united, and to be kind to each other,” Lieuten-
ant Colonel Jonny Borjesson, from KFOR HQ, 
stressed at the donation presentation.

Since the outbreak of the COVID-19, KFOR 
has continued its regular activities, while also 
strictly observing and adhering to the recom-
mendations of the World Health Organization to 
prevent the spread of the virus. COVID-19 has 
not diminished KFOR’s capacities to maintain a 
safe and secure environment and the freedom of 
movement for all ethnicities in Kosovo.

DONATIONS DURING THE PANDEMICS: 
KFOR SUPPORTS ALL ETHNICITIES IN KOSOVO

Na vizitoni në:
Visit us at:

të gjithë njerëzit në 
Kosovë”.

Në përputhje me 
një prej detyrave 
të tij – ofrimin e një 
mjedisi të qetë dhe 
të sigurt, KFOR-i 
dhuroi edhe kamera 
për mbikëqyrje në 
Shtëpinë Rajonale 
të Sigurt për vikti-
mat e dhunës në 
familje në Komunën 
e Zubin Potokut. 
“Kjo shtëpi e sigurt 
nuk do të ishte aq 
e sigurt pa kamera 
për mbikëqyrje. 
Faleminderit që i 
siguruat këto ka-
mera për ndërtesën 
tonë dhe oborrin 
tonë, sepse ato 
vërtet e lehtësojnë 
punën rreth sigurisë 
sonë”, shtoi Shefja 
ekzekutive e admin-
istratës komunale të 
Mitrovicës së Veriut, 
Adrijana Hoxhiq.

Pajisje sportive 
iu dhuruan Klubit të 
basketbollit “Trepça” 
në Mitrovicën e 
Jugut. “Porosia ime 
për rininë e Kosovës 
është që të qëndro-
jnë të bashkuar dhe 
të jenë të sjellshëm 
ndaj njëri-tjetrin”, 
theksoi ndër të tjera 
nënkoloneli Jonny 
Borjesson nga 
Shtabi i Përgjith-
shëm i KFOR-it.

Që nga shpërth-
imi i COVID-19, 
KFOR-i i ka vazh-
duar aktivitet e tij të 
rregullta, duke res-
pektuar në mënyrë 
rigoroze rekomandi-
met e Organizatës 
Botërore të Shën-
detit për të paran-
daluar përhapjen e 
virusit. COVID-19 
nuk ka zvogëluar 
kapacitetet e KFOR-
it për të ruajtur një 
mjedis të qetë dhe 
të sigurt dhe liri të 
lëvizjes për të gjitha 
etnitë në Kosovë.
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Prodhimi masiv
Gjithmonë e pranishme dhe e pashmang-
shme në veshjet tona, fanella është vër-
tetë një artikull shumë i ri i veshjeve. Edhe 
pse ekziston një teori e pakonfirmuar se 
ajo e ka zanafillën në shekullin e 16-të, 
shekulli i 19-të konsiderohet të jetë fillimi 
i ekzistencës së saj. Supozohet se ajo 
e ka origjinën nga një veshje tjetër, nga 
kombinezoni i pambukut. Me sa duket, 
punëtorët e fabrikës në Amerikë e prenë 
atë përgjysmë, duke e përdorur pjesën 
e sipërme dhe të poshtme veç e veç, në 
mënyrë që ta bëjnë më të këndshëm për 
muajt e ngrohtë të verës.

Fanellat me logo
Me kalimin e viteve filloi shtypja e mesa-
zheve, kështu, nga fanella që dikush e ka 
të veshur, ne mund të zbulojmë se çfarë 
lloj muzike dëgjon, çka i pëlqen, nëse 
e përkrahë ndonjë drejtim artistik, cilët 
heronj të animuar janë aktualisht të pra-
nishëm në botën e popit, pavarësisht nëse 
jeni romantik apo besoni se jeni i veçantë 
në ndonjë farë mënyre.
Dalëngadalë, nga rrobat mësuam t’i 
lexojmë njerëzit që i takojmë, i shohim në 
media, derisa presim në radhë me ta…
Sot, pesha e fjalëve të folura dhe madje të 
shkruara ka humbur shumë nga domethë-
nia, kështu që shkronjat dhe parullat 
shpesh përdoren si dekorim i thjeshtë. 
Sidoqoftë, lexoni bluzën tuaj para se të 
dilni me të, sepse nëse vërtetë nuk e dini 
se kush janë Ramones ose muzika e tyre 
nuk do të thotë asgjë për ju, nuk ka asnjë 
arsye që ajo të shkruhet mbi gjoksin tuaj. 
Visheni një bluzë që thotë diçka për ju!

Fenomeni i fanellave 
me vija të marinës
Ndërsa e zeza është një klasike e 
përjetshme, e njëjta forcë e klasikes 
gjendet në veshjen e fanellave me 
vija të marinës. E thjeshtë dhe e 

lehtë për t’u kombinuar, apo jo?

Çka është e përjet-
shme në këto fanella?
Fanella e marinarëve ‘kaltër dhe 
e bardhë’ vjen nga Franca. Është 
universale, me vija më të gjera ose më 
të ngushta, e pambukut, gjatësi të 
ndryshme të mëngëve, dhe si e tillë 
ka mbetur si klasike, megjithëse 
ka përjetuar edicione të ndryshme 
dhe dekada të ndryshme në të cilat 
ka ndryshuar dhe është përshta-
tur, duke mbetur në thelb e njëjta. 
Vishej nga marinarët breton qysh 
në shekullin 19 për t’i bërë ata më 
të dukshëm nëse binin në det. Që 
nga 27 mars 1858, kjo bluzë u bë 
me ligj pjesë e uniformës së Marinës 
Franceze. Fillimisht i kishte 21 vija.

Me kalimin 
e kohës …
Më 1917, e famshmja Coco Cha-
nel u përpoq që ta fuste këtë bluzë 
nën vulën e modës së saj, e cila 
u pranua nga zonjat me të dyja 
duart, pikërisht sepse veshja e fanel-
lave të tilla kontribuoi në kënaqësinë 
dhe rehatinë e rrobave.

Disa dekada më vonë, edhe Pablo 
Picasso e veshi këtë kombinim, si dhe 
i mirënjohuri Marlon Brando, dhe falë 
filmit, fanella me vija e marinës nuk vdes 
kurrë, përkundrazi! Brigitte Bardot e 
veshi me po aq kënaqësi sikurse edhe 
koleget e saj dekada më vonë.

Intelektualët, si Boris Vian dhe Jacques 
Prever, veshën bluza me vija të marinës. 
Historia e vërtetë pas këtyre vijave ende 
nuk dihet plotësisht. Sidoqoftë, një gjë 
është e sigurt: fenomeni i kësaj fanelle ka 
hyrë në shekullin e tretë të ekzistencës!

fashion

Nga fanella që e vesh dikush, mund të zbulojmë se çfarë lloj muzike dëgjon, çka i pëlqen, nëse e 
përkrahë ndonjë drejtim artistik, cilët heronj të animuar janë aktualisht të pranishëm në botën e popit!

Fanellat e thjeshta të bardha me mëngë të shkurtra janë pjesë e gardërobës 
sonë të përditshme, që nga lindja e deri në fund të jetës. Duket se janë diçka 
që merret thjesht si e mirëqenë, pa ndonjë pyetje të veçantë. Sidoqoftë, nga 

fillimet e saj e deri më sot, ajo e ka fituar një vend serioz, si pjesë e trashëgimisë 
së kulturës amerikane dhe si përcaktues i nën-kulturave të ndryshme shoqërore.
Sot e konsiderojmë atë si pjesë themelore të veshjes, e cila e kompleton çdo 
kombinim të veshjeve, nga mëngjesi e deri në mbrëmje.

FANELLA – KREJT ÇKA FSHEHË 
FANELLA E RËNDOMTË!

  8



Mass production
Always present and unavoidable in 
our clothing, the T-shirt is actually a 
noticeably young item of clothing. Al-
though there is an unconfirmed theory 
that it originated in the 16th century, 
the late years of the 19th century are 
considered the beginning of its life. It is 
assumed that they originated from an-
other piece of clothing, a one-piece cot-
ton jumpsuit. Allegedly, factory workers 
in America cut it in half, using the upper 
and lower part separately, to keep cool 
in warmer summer months.

T-shirts with logos
In the years that followed, printed mes-
sages would follow; so, based on the 

T-shirt someone is wearing, we will 
be able to find out what kind of music 
they listen to, what they like, whether 
they support some artistic direction, 
which animated heroes are currently 
present in the pop world, whether you 
are romantic or believe that you are 
special in some way.

We learned to read slowly from the clothes 
of the people we meet, watch in the media, 
while standing in line with them…
Today, the weight of spoken and even writ-
ten words has lost much of its significance, 
so letters and slogans are often used as 
mere decoration. However, read your T-
shirt before you go out with it, because if by 
any chance you really don’t know who the 
Ramones are or their music doesn’t mean 
anything to you, there is no reason for it to 
be written on your chest. Wear a t-shirt that 
says something about you!

The phenomenon of T-
shirts with navy stripes
As black is an eternal classic, the same 

strength of the classic is found in wearing 
T-shirts with navy stripes. Simple and 
easy to combine, right?

What is eternal in these 
T-shirts?
The blue and white sailor shirt comes 
from France. It is universal, with wider 
or narrower stripes, cotton, with differ-
ent sleeve lengths, and as such it has 
remained a classic, although it has 
experienced various editions and vari-
ous decades in which it has changed 
and adapted, remaining essentially the 
same.
Back in the 19th century, it was worn 
by Breton sailors to make them more 
noticeable if they fell into the sea. 
Since March 27, 1858, this T-shirt has 
been a part of the legally prescribed 
uniform in the French Navy. It origi-
nally had 21 stripes.

As time goes on …
In 1917, the famous Coco Chanel tried 
to include this T-shirt in her fashion 
style, which the ladies completely 
accepted, precisely because wearing 
such T-shirts contributed to the enjoy-
ment and comfort of clothing.

A few decades later, even Pablo Picasso 
wore this clothing combination, the 
well-known Marlon Brando as well, and 
thanks to the movie, the T-shirt with navy 
stripes does not die, on the contrary. 
Brigitte Bardot wore it with the same en-
joyment as her colleagues decades later.

Intellectuals, like Boris Vian and 
Jacques Prever, wore a navy striped 
blouse. The real story behind these 
lines is still not completely known. 
However, one thing is for sure: the 
phenomenon of this T-shirt is counting 
its third century of existence!

Based on what kind of T-shirt someone is wearing, we can find out and what kind of 
music they listen to, what they like, whether they support any artistic direction, which 

animated heroes are currently present in the pop world! 

Simple white T-shirts with short sleeves are a part of our everyday wardrobe, from 
birth to the end of life. They seem to be something simply taken for granted, 
without a special question. However, from the beginning until today, they occupy 

a serious place, as part of the heritage of American culture and the determinants of 
various social subcultures. Today, we consider it as a basic piece of clothing, which 
will give a whole to any clothing combination, from morning to evening.

fashion

T-SHIRT – WHAT AN ORDINARY 
T-SHIRT HIDES
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E nergjik, optimist 
dhe me shumë 
vetëbesim, këto 

janë disa prej cilësive 
kryesore të këngëtarit 
të ri Meti, nga komuna e 
Kamenicës. Ai është një 
tjetër këngëtar dhe adhur-
ues i muzikës Hip Hop, të 
cilin e sjellim para jush 
përmes kësaj interviste 
me një porosi të thjeshtë: 
Mos u dorëzoni kurrë!

Cilat janë mesazhet e 
këngëve tuaja?
Mundohem që sa më shumë 
të përçoj mesazhe pozitive 
tek rinia jonë.

Çfarë mendoni për skenën 
muzikore kosovare dhe çka 
do të ndryshoje?
Kemi shumë të rinjë dhe të 
reja të cilat po arrijnë suk-
sese të mëdha si brenda në 
Kosovë, ashtu edhe jashtë 
saj. Kemi rini të talentuar dhe 
nuk do të ndryshoja asgjë.

A mendon se artistëve të 
rinj iu jepet hapësirë e 
mjaftueshme në media?
Them se kemi hapësirë të 
mjaftueshme por, gjithmonë 
ka vend edhe për më shumë. 
Ka shumë këngëtarë të mirë 
që nuk janë edhe aq të njo-
hur dhe do të ishte mirë që 

këngët e tyre të lëshohen më 
shpesh ne radiot dhe tele-
vizionet tona.

Nëse do të darkoje me 2 
persona të famshëm (qof-
shin personalitete të gjalla 
apo të vdekura), cilët janë 
ata?
Eminem dhe 2 Pac.

Cilat gjëra në jetë ju bëjnë 
të qeshni?
Fëmijët e mi, sido-
mos vajza ime e 
vogël e cila është 
një fëmijë shumë i 
hareshëm.

Cili është 
pseudonimi i juaj, 
dhe cila është his-
toria mbrapa tij?
Meti është shkur-
tesa e emrit tim 
Muhamet.

Çka shikoni më me 
dëshirë në TV?
Kanalet muzikore, 
MTV më së shumti 
dhe seriale të ndry-
shme në NETFLIX.

A keni kafshë që e 
mbani në shtëpi?
Jo nuk mbaj kafshë, 
por qeni mbetet kaf-
sha ime e preferuar.

Na trego për një sfidë që 
e ke tejkaluar dhe si e ke 
tejkaluar?
Vdekja e babait tim, gjë 
të cilën akoma nuk e kam 
tejkaluar dhe nuk e besoj që 
do ta tejkaloj deri në frymën 
time të fundit por, njeriu 
vetëm mësohet të jetoj bash-
kë me dhimbjen e madhe.

Nëse do të dëgjoje vetëm 
një këngë gjatë gjithë jetës, 
cila do të ishte ajo?
‘Changes’ nga 2 Pac.

Nëse do të haje vetëm një 
ushqim gjatë gjithë jetës, 
cili do të ishte ai?
Pasta & pizza.

Na trego një kujtim nga 
fëmijëria dhe ndjenjat që të 
sjell ai kujtim sa herë të bie 
në mend?
Sa herë bie borë, më kthehen 
kujtime nga fëmijëria ime 
që ka qenë e lumtur dhe pa 
brenga, më kujtohen shokët 
dhe lojërat e shumta deri 
natën vonë me ski e saja.

Çfarë do të bëje nëse do të 
fitoje 1 milion euro?
Një pjesë do ta investoja në 
biznes, dhe një pjesë në ndi-
hma humanitare për njerëzit 
në nevojë.

Cili është destinacioni turis-
tik i ëndrrave?
New York - SHBA.

Nëse një ditë do të qe-
verisje botën, çka do të 
ndryshoje?
Do të luftoja për sa më shumë 
paqe, barazi gjinore dhe 
racore si dhe do të ndaloja 
prodhimin e armëve.

Cilin film e keni shikuar më 
shumë se njëherë?
‘Man on fire’ me Denzel 
Washington.

Cilat janë dëshirat tua për 
llambën e Alladinit?
Shëndet dhe ato 1 milion 
eurot e sipërpërmendura për 
t’i arritur qëllimet e mia.

Në cilën periudhë të his-
torisë do të kishe pasur 

dëshirë të jetosh? 
Kohën kur nuk kishte internet 
dhe telefona të mençur.

Në cilin qytet do të kishe 
dëshiruar të jetosh?
Prishtina mbetet qyteti im më 
i dashur.

A është dashuria vetëm 
fjalë?
Jo nuk është vetëm fjalë por, 
realitet. Dashuria të bën të 
jesh i lumtur, të ndihesh i sig-
urt në jetë, të krijosh familje, 
dhe të jep forcë për rrugëtime 
të ndryshme në jetë.

Nuk mund të jetosh pa…?
Pa familje.

Po të detyroheshe të bëje 
diçka nga këto, cilën do ta 
zgjidhje:
1. Të luaje rol negativ në një 
telenovelë
2. Të lash një grumbull të 
madh të enëve apo
3. Të hidheshe me litar 
mbrojtës nga një lartësi e 
madhe

Cilit lloj të ëmbëlsirës kurrë 
nuk i thoni jo?
Cheescake.

Çfarë mendoni për të rinjtë 
e Kosovës dhe cila është 
porosia e juaj për ta?
Kurrë mos thoni kurrë!

music box

Emri dhe mbiemri: 
Muhamet Hyseni
Data e lindjes: 
24/06/1989
Vendi i lindjes: 
Kamenicë
Gjatësia: 1.80m
Pesha: 85kg
Ngjyra e syve: e gjelbërt
Ngjyra e flokëve: kafe
Muzika e preferuar: 
hip hop
Këngëtari/ja i/e 
preferuar: 2 Pac
Pija e preferuar: 
CocaCola
Sporti i preferuar: Boksi
Sportisti i preferuar: 
Anthony Joshua
Cilat janë virtytet tuaja: 
energjik, nuk dorëzohem 
kurrë, optimist dhe kam 
shumë vetëbesim.
Kompania incizuese: 
Cekicbeatz

METI - “DASHURIA TË JEP FORCË”
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Energetic, optimistic 
and very confident; 
these are some of the 

main qualities of the young 
singer Meti, from Kamenica 
Municipality. He is another 
Hip Hop singer and fan we 
present to you through this 
interview with a simple mes-
sage: Never give up!

What are the messages of 
your songs?
I try to convey positive mes-
sages to our youth as much 
as possible.

What do you think about the 
Kosovar music stage and 
what will change?
We have many boys and 
girls that are achieving great 
success both inside Kosovo 
and abroad. We have tal-
ented youth and I would not 
change anything.

Do you think young artists 

are given 
enough space 
in the media?
I say we have 
enough space 
but there is 
always room 
for improve-
ment. There 
are many good 
singers, who 
are not so well 
known and it 
would be good 
for their songs 
to be played 
more often on 
our radios and 
televisions.

If you were 
going to have 
dinner with 
2 celebrities 
(whether they 
are alive or 
dead), who 
would they 
be?
Eminem and 2 
Pac.

What things in 
life make you 
laugh?
My children, es-
pecially my little 

girl; she is a very happy kid.

What is your nickname, and 
what is the story behind it?
Meti is the abbreviation of my 
name Muhamet.

What do you watch mostly 
on TV?
Music channels, mostly MTV 
and various TV shows on 
NETFLIX.

Do you have pets that you 
keep at home?
No I do not have any house 
pet, but dog remains my favou-
rite animal.

Tell us about a challenge 
you overcame and how you 
overcame it?
My father’s death, which I have 
not yet overcome and I do not 
believe I will overcome until my 
last breath but, one must learn 
to live with pain.

If you would listen only one 
song your whole life, what 
would it be?
‘Changes’ by 2 Pac.

If you were to eat only one 
food for a lifetime, what 
would it be?
Pasta & pizza.

Could you share with us a 
childhood memory and what 
feeling it brings you every 
time it crosses your mind?
Every time it snows, memories 
come back to me from my 
childhood; I was a happy and 
carefree kid; I remember the 
many friends and games we 
played until late at night, espe-
cially skiing and with sleighs.

What would you do if you 
won 1 million euros?
A part of it, I would invest in 
business and a part in humani-
tarian aid for people in need.

What is the dream tourist 
destination?
New York - USA.

If you were to rule the world 
one day, what would you 
change?
I would fight for peace, gender 
and racial equality and I would 
stop weapon production.

Which movie have you 
watched more than once?
‘Man on fire’ by Denzel Wash-
ington.

What are your wishes for 
Aladdin’s lamp?
Health and those 1 million 
euros mentioned above to 
achieve my goals.

In what period of history 
would you like to live?
The time when there was no 
internet and smart phones.

In what city would you like 
to live?
Prishtina remains my most 
beloved city.

Is love just a word?
No it is not just a word, it is a 
reality. Love makes you happy, 

it makes you feel safe, cre-
ates families, and gives you 
strength for different journeys 
in life.

You cannot live without…?
Family.

If you had to do any of these, 
which would you do?
1. Play an antagonist (villain) in 
a soap opera
2. Wash a large pile of dishes 
or
3. Bungee jumping from a 
great height

Which dessert you never say 
no to?
Cheesecake.

What do you think about the 
youth of Kosovo and what is 
your message to them?
Never say never.!
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music box

Name and Surname: 
Muhamet Hyseni
Date of Birth: 
24/06/1989
Place of Birth: 
Kamenica
Height: 1.80m
Weight: 85kg
Eyes colour: Green
Hair colour: Brown
Favourite music: 
hip hop
Favourite singer: 2 Pac
Favourite drink: Coca 
Cola
Favourite sports: 
Boxing
Favourite athlete: 
Anthony Joshua
What are your virtues: 
energetic, never give up, 
optimistic and a high self-
esteem.
Recording Company: 
Cekicbeatz

METI - “LOVE GIVES YOU STRENGTH”



MOS HARRONI: VENDOSNI MASKAT, LANI DUART DHE 
MBANI DISTANCËN  VETËM KAQ KËRKOHET NGA JU!

Lufta kundër përhapjes së pande-
misë së COVID-19 nuk është një 
garë e shpejtë por, një maratonë. 

Ekspertët e mjekësisë, paralajmërojnë se 
virusi është duke u shpërndarë në tërë 
globin dhe lufta kundër efekteve të tij do 
të vazhdojë në të ardhmen e afërt. 

Në vendin tonë, situata nuk është 
aspak e lakmueshme. teksa ne jemi duke 
i lënë mbrapa muajt e verës moti do të fil-
lojë të ftohet. Me ardhjen e temperaturave 
të ftohta fillon edhe sezoni i gripit, i cili kur 
kombinohet me efektet e COVID-19 do të 
ndikojë në shkallë edhe më të madhe tek 
popullata. Duke e pasur këtë parasysh, 
është me rëndësi që t’i përmbledhim disa 
fakte për COVID-19.

Pikësëpari: COVID-19 nuk njeh moshë, 
gjini, nacionalitet, fe apo racë. Ai na kër-
cënon të gjithëve. Të gjithë ne e kemi për 
obligim që të tregojmë kujdes për veten por, 

edhe për të tjerët. Mos harroni, 
maskat dhe masat e tjera mbro-
jtëse kanë për qëllim që të na 
mbrojnë nga të tjerët por, edhe 
për t’i mbrojtur të tjerët nga ne.

Së dyti: Një ndër tiparet 
kryesore të njerëzimit është se 
ne jemi qenie shoqërore. Kjo do 
të thotë se ne kemi nevojë që 
të kemi kontakte me të tjerët. 
Mirëpo, ajo që duhet ta kuptojmë 
është se situatat e jashtëzakon-
shme kërkojnë marrjen e masave 
të jashtëzakonshme. Përballja 
me këtë pandemi padyshim, 
që është një situatë e paza-
konshme. Andaj, për të qenë të 
suksesshëm ndaj saj ne duhet 
të ndërmarrim masa të jashtëza-
konshme dhe të ndryshojmë disa 
sjellje tonat të zakonshme. Këto 
ndryshime në sjellje duhet të 
vazhdohen deri sa shkencëtarët 
të arrijnë që të prodhojnë një 
vaksinë efikase apo ilaç tjetër 
kundër kësaj pandemie. Deri 
atëherë, është fakt i padiskutu-
eshëm se ne duhet të mbajmë 
distancë sociale. Nuk është fjala 
vetëm distancën me të panjohu-
rit që i hasim në rrugë, shitore, 
punë apo kudo tjetër gjatë rutinës 
sonë të përditshme. Në duhet 
t’i shmangim edhe grumbul-
limet e çfarëdo natyre qofshin 
ato. Sa herë që ne mblidhemi 
me shoqërinë apo familjen tonë 
të gjerë, ne rrezikojmë që të 
infektohemi apo që ta infektojmë 
dikë tjetër. Disa prej nesh janë 
bartës të “heshtur” të këtij virusi 

dhe ne mund ta infektojmë dikë që e duam 
apo e çmojmë shumë. Prandaj, herën 
tjetër që keni dëshirë ta takoni dikë e të 
rrini me dikë, takojeni përmes shfrytëzimit 
të teknologjisë. Tek e fundit, siç thonë në 
gjuhën angleze “Better safe than sorry” 
(Me mirë të sigurt sesa pishman)!

Së treti: ne e dimë se kjo situatë nuk 
është aspak e lehtë. Pasojat e saj nuk 
janë vetëm në aspektin shëndetësor por, 
edhe atë ekonomik, social dhe arsimor. Kjo 
është një situatë për të cilën askush nuk 
ka mundur që të përgatitet paraprakisht. 
Prandaj, duke u ankuar ndaj kufizimeve 
dhe duke refuzuar që të ndryshojmë sjelljen 
tonë (bartjen e maskave, larjen e duarve 
dhe mbajtjen e distancës) nuk ndihmon 
aspak. Ne do ta përmirësojmë situatën 
shumë duke u treguar proaktiv. Pa marrë 
parasysh, suksesi i juaj do të përcaktohet 
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DON’T FORGET: WEAR MASKS, WASH 
YOUR HANDS, MAINTAIN DISTANCE  
THAT IS ALL YOU HAVE TO DO!

Na vizitoni në:
Visit us at:

The fight against the spread 
of the COVID-19 is not a 
sprint race but rather a 

marathon.  Health experts warn 
that the virus is spreading glob-
ally and the struggle against its 
effects will continue for the fore-
seeable future. 

In our country, the situation is 
not good. As the summer season 
comes to a close, the climate will 
gradually become cooler. With 
the arrival of colder temperatures, 
the seasonal flu period will begin, 
which when combined with the 
effects of COVID-19 will impact 
to an even greater degree on the 
population. With that in mind, it 
is important to summarize some 
facts concerning COVID-19.

Firstly: COVID-19 does not 
recognize age, gender, nationality, 
religion or race. It threatens all of 
us. We are all obliged to take care 
of ourselves and others. Remem-
ber, masks and other preventive 
measures are intended to protect 
us from other people and other 
people from us.

Secondly: One of the main 
features of humans is that we 
are social beings. This means 
that we feel a need to maintain 
contact with other people. How-
ever, we must understand that 
extraordinary situations require 
extraordinary measures. Fac-
ing this pandemic is undoubtedly 
an extraordinary situation and it 
requires us to undertake extraor-
dinary measures by changing 
some of our usual behaviors. 
These changes in behavior will 
need to be sustained until sci-
entists are able to produce an 
effective vaccine or other protec-
tive medications. Until then, it is 
an undeniable fact that we must 
maintain social distance. It is not 
just about the distance we keep 
with strangers encountered in the 
streets, shops, work, or any other 
place during our daily routine. 
We must also avoid gatherings of 
any nature. Every time we meet 
with our friends or wider family 
members, we risk being infected 
or we infecting others.  Some of 

us are “silent” carriers of this virus 
and we could infect someone else 
that we love or hold dear to us. 
Therefore, the next time you wish 
to meet and hang out with some-
one, do it by utilizing technology. 
After all, as they say: “Better safe 
than sorry”!

Thirdly: We know that this situ-
ation is not easy at all. Its con-
sequences are not related to just 
health, there are economic, social, 
and educational consequences 
as well. Nobody was prepared for 
this situation. Therefore, com-
plaining about the restrictions 
and refusing to change our habits 
(wearing of masks, washing of 
hands, maintaining distance, etc.) 
is not helpful.  We will improve the 
situation greatly by being proac-
tive. Regardless, your success 
will be determined by you and 
you alone. It is our duty to ensure 
we apply maximum effort and do 
the best we can within the means 
available to us. By maintaining a 
positive attitude and a belief in 
ourselves, we will succeed. After 
all, humans, both individually and 
as a society, have already proven 
countless times that when there 
is a will, there is possibility and a 
solution. So, with extra care but 
without panic find ways to stimu-
late yourself as well as others 
around you to get closer, cooper-
ate and help each other without 
risking ourselves or others.

Humanity has faced unknown 
diseases in history but has over-
come them. Today, we are lucky 
we live in a time where modern 
medicine can greatly assist in 
reducing the effects of such 
diseases.  The good news is that 
scientists are working around the 
clock to create a vaccine. Until 
then, let us be responsible, and by 
observing a few simple rules we 
protect ourselves and others.

Do not forget to 
wear masks, wash your 
hands, maintain the 
distance. That is all you 
have to do!
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vetëm nga ju. Është detyra e jonë për t’u sigu-
ruar se do të përpiqemi maksimalisht dhe do 
të japim maksimumin me mjetet që i kemi në 
dispozicionin tonë. Duke mbajtur një qëndrim 
pozitiv dhe duke besuar në vetvete, ne do t’ia 
dalim. Tek e fundit, njerëzit, qoftë si individ 
dhe si shoqëri, tashmë e kanë dëshmuar me 
qindra herë se me vullnet mund t’ia dalim. 
Prandaj, me kujdes të shtuar por, pa panik, 
gjeni mënyra që të stimuloni veten por, edhe të 
tjerët përreth jush që të afrohemi, të bashkëpu-
nojmë dhe të ndihmojmë njëri-tjetrin por, pa e 
rrezikuar as veten e as të tjerët.

Njerëzimi është përballur edhe më parë 
me sëmundje të panjohura dhe i ka tejkaluar 
ato. Ne sot, jemi me fat që jetojmë në një 
kohë kur mjekësia moderne mund të na 
ndihmojë shumë për t’i reduktuar efektet e 
sëmundjeve të tilla. Lajmi i mirë është se 
shkencëtarët janë duke punuar pandërprerë 
për të krijuar një vaksinë. Deri atëherë, le 
të tregohemi të përgjegjshëm dhe duke i 
respektuar disa rregulla tejet të thjeshta të 
mbrojmë veten dhe të tjerët.

Mos harroni: vendosni 
maskat, lani duart, mbani dis-
tancën vetëm kaq 
kërkohet nga ju!



Meshkujt gjirafë 
mund të jenë 4,5 - 5,5 
metra shtatlartë dhe 

të peshojnë deri në 1.360 kilogramë. 
Mashkulli me madhësi rekord ishte 5.87 
m shtatlartë dhe peshonte afro 2,000 
kg. Në përgjithësi, meshkujt janë më të 
mëdhenj sesa femrat, të cilat janë 70 deri 
100 centimetra më të shkurtra. 

Gjirafat e moshës madhore nuk janë 
pre e preferuar e grabitqarëve naty-
rorë, siç janë viçat e gjirafës. Statistikat 
tregojnë se 75 për qind e viçave janë 
viktima të luanëve, leopardëve, hienave, 
qenve të egër dhe krokodilëve.

Edhe pse vdekshmëria e gjirafave 
të reja në natyrë është shumë e lartë, 
ajo nuk kontribuoi në rënien e numrit të 
tyre. Popullsia është në rënie për shkak 
të ndikimit njerëzor. Popullata lokale i 
shfrytëzon për ushqim, por ka ndikuar 
edhe zhvillimi i safarit me gjueti.

Në mënyrë që gjaku të pompohet  
deri në tru, gjirafat kanë nevojë për 
zemër të veçantë, e cila është e gjatë 60 
centimetra, peshon më shumë se 11 ki-
logram (25 herë më i madh se një njeri), 
dhe pompon 60 deri në 75 litra gjak në 
minutë.  Kurse, presioni i gjakut është dy 
herë më i lartë sesa te njeriu.

Është interesante që gjirafat janë 
kafshët e vetme që lindin me brirë dhe 
e kanë bishtin më të gjatë nga të gjithë 
gjitarët tokësor — rreth 2.4 metra. Të dy 
gjinitë kanë brirë, megjithëse femra ka 
brirë më të vogla. Tek meshkujt, kalciumi 
depozitohet në eshtrat e kafkës gjatë 
gjithë jetës prandaj vazhdon të rritet.

Sytë e gjirafës janë të mëdhenjë 
dhe bojëkafe, të mbrojtur nga qerpikë të 
gjatë dhe të zinj.

Gjirafat nuk e kanë të njëjtën mostër 

të larave në trup.
Ato kanë qafë të gjatë dhe të fortë, të 

mbuluar me jelë të përbërë nga qime të 
shkurtra dhe të vrazhda. Qafa mund të ar-
rijë deri në dy metra gjatësi.

Këto kafshë kanë këmbë të përparme 
pak më të gjata sesa këmbët e pasme, 
për rreth 10 për qind.

Gjirafa ushqehet me gjethe dhe degë 
të pemëve të mimozës dhe akacies. Ato, 
mund të hanë 63 kilogram gjethe dhe de-
gëza dhe të pinë rreth 30 litra ujë në ditë.

Gjirafa ka lëvizje mjaft elegante, por 
mund të vrapojë mjaft shpejt, deri në 60 
kilometra në orë. Por jo për shumë kohë, 
sepse i duhen 12 litra ajër në një frymë. 

Gjatë ditës, ato i kalojnë vetëm dy ose 
tre orë të përkulura. Ato ndajnë shumë pak 
kohë për gjumë, nga 10 minuta deri në dy 
orë në ditë. Kjo është koha më e shkurtër e 
fjetjes nga të gjithë gjitarët.

Gjirafat besohet të jenë pothuajse 
plotësisht të heshtura. Megjithatë, edhe pse 
të heshtura dhe të pazë, ato mund të dëg-
johen duke hungëruar, gërhitur dhe pallur. 
Hulumtimet e fundit kanë treguar se kafshët 
komunikojnë në nivelin e ultrazërit.

Gjirafat meshkuj jetojnë 
në tufa beqare
Gjirafat femra shoqërohen në grupe me 
dymbëdhjetë apo më shumë anëtare, 
duke përfshirë herë pas here disa mesh-
kuj të rinj. Gjirafat meshkuj jetojnë në të 
ashtuquajturat tufa “beqare”, ku meshkujt 
më të moshuar shpesh jetojnë të vetëm. 

Një gjirafë e rritur e mbron veten duke 
shkelmuar me forcë të madhe. Një goditje 
e vetme me thundër mund t’ia çajë kafkën 
ose t’ia thyejë shpinën luanit.

Gjirafat janë në listën 
e kuqe të specieve 
të kërcënuara
Në dekadat e fundit, numri i gjirafave 
ka rënë 40 për qind. Në vitin 1999 ishin 
140,000 sosh në botë, dhe sot janë vetëm 
80,000. Gjirafat tani janë zhdukur në të 
paktën shtatë shtete afrikane.

Gjirafat kanë lidhje me drerin, antilopën dhe gjedhin, por i përkasin një 
familjeje të veçantë Gjirafide, së bashku me kushëririn më të afërt, okapi. 
Jetojnë në zonën nga Çadi deri në Afrikën e Jugut. Fjala “Gjirafë” sipas 

të gjitha gjasave vjen nga fjala arabe që përshkruan “mbledhjen, 
grumbullimin (e kafshëve)” ose thjesht “shtatlartë”.
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FAKTE INTERESANTE PËR GJIRAFAT: VRAPOJNË 
SHPEJT DHE FLENË MAKSIMALISHT DY ORË NË DITË!

mbretëria e kafshëve



G iraffe Males can be 4.5 to 
5.5 meters tall and weigh 
up to 1,360 kilograms. The 

record-sized male was 5.87 m tall 
and weighed approximately 2,000 
kg. In general, males are larger than 
females, which are 70 to 100 centi-
meters shorter. 

Adult giraffes are not the pre-
ferred prey of the natural predators, 
but giraffe calves are. Statistics 
show that 75 percent of calves are 
victims of lions, leopards, hyenas, 
wild dogs and crocodiles.

Although the mortality of young 
giraffes in nature is very high, it 
did not contribute to the decline in 
numbers. The population is declin-
ing due to human influence. The 

local population uses them for food, and the development of 
a hunting safari also contributes to that.

In order or the heart to pump blood to the brain, giraffes 
also need a special heart that is 60 centimeters long, 
weighs more than 11 kilograms (25 
times larger than a human), and 
pumps 60 to 75 liters of 
blood per minute. And 
blood pressure 
is twice that 
found in 
humans.

It is 
interest-
ing that 

giraffes are the only animals born with 
horns and have the longest tails of any 
land mammal—about 2.4 meters. Both 
sexes have horns, although the horns in 
females are smaller. In males, calcium 
is deposited on the bones of the skull 
throughout life, creating new growths. 

The giraffe’s eyes are large and 
brown, protected by long and black 
eyelashes. 

No two giraffes have the same pat-
tern on the body.

They have long and strong necks, 
covered with a mane made up of short 
and stiff hairs. Thus, the neck can reach 
up to two meters.

These animals also have slightly 
elongated forelegs, about 10 percent 
longer than the hind legs. 

The giraffe feeds on the leaves and 
branches of the mimosa and acacia 
trees. They can eat 63 kilograms of 

leaves and twigs and drink about 30 liters of water a day.
The giraffe’s movement is elegant, but it can run quite fast, up 

to 60 kilometers per hour. But not for long, because it takes only 
12 liters of air in one breathe. During the day, they spend only 
two or three hours curled up. They set aside very little time for 
sleep - from 10 minutes to a maximum of two hours a day. This is 
the shortest time spent sleeping by all mammals.

Giraffes are believed to be almost completely silent. Yet, 
though generally quiet and inaudible, they could be heard grunt-
ing, snorting, and mooing. Recent research has shown that 
animals communicate at the level of infrasound.

Male Giraffes live in bachelor herds
Female giraffes associate in groups of a 

dozen or more members, occasion-
ally including a few younger males. 
Male giraffes live in the so-called 
“bachelor” herds, with older males 
often leading solitary lives. An 

adult giraffe defends itself by 
kicking with legs with great 
force. A single kick of a gi-
raffe hoof can crack the skull 

of a lion or break the back.

Giraffes are on the red list 
of threatened species
In recent decades, the number of giraffes has decreased 

by 40 percent. There were 140,000 of them in the world in 
1999, and today there are only 80,000. Giraffes are now 
extinct in at least seven African countries.

Giraffes are related 
to deer, antelope, 
and cattle, but they 
belong to a separate 
Giraffide family, 
along with its closest 
extant relative, the 
okapi. They live in 
the area from Chad 
to South Africa. The 
word “Giraffe” most 
probably comes 
from the Arabic word 
which describes 
“gathering, assem-
blage (of animals)”, 
or just “tall”.
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INTERESTING FACTS ABOUT 
GIRAFFES: THEY RUN FAST 
AND SLEEP A MAXIMUM OF 
TWO HOURS A DAY!

animal kingdom





METI



Sipas të dhënave nga Shoqata 
Japoneze e Animacioneve, gjatë 
vitit 2019, vlera e industrisë 

së filmave anime (filmat e animuar 
japonez të bazuar në librat japonez me 
vizatime Manga) ishte 19,1 miliardë 
dollarë amerikan. Kjo tregon, se ky lloj 
i filmave të animuar, i cili bazohet në 
traditën dhe kulturën japoneze, është 
i pëlqyer në mbarë botën. Nuk ka 
dyshim se filmat anime janë mjaft të 
pëlqyer edhe tek ne. Madje, këta filma 
e kanë krijuar një audiencë të të gjitha 
moshave. Prandaj, në këtë edicion të 
Revistës ‘For You’ do ta sjellim para 
jush serinë “Boku no Hero Academia”.
ose “My Hero Academia”.

Fabula e serisë
Për ata që nuk kanë dëgjuar për këtë seri 
(apo edhe dy filmat e animuar), ajo është 
e bazuar në librin manga me po të njëjtin 
titull. Ngjarjet e “Boku no Hero Academia” 
zhvillohen në një botë kur shumica e 
njerëzimit e kanë fituar aftësinë për të zh-
villuar superfuqi të quajtura “Quirks”. Ato 
manifestohen tek fëmijët deri në moshën 
katër vjeçare. Llojet e superfuqive janë 

të pafundme dhe gjasat 
janë jashtëzakonisht të 
vogla që dy persona të 
kenë superfuqitë e njëjta. 
Këto superfuqi e kanë 
mundësuar krijimin e një 
kategorie të re të njerëzve: 
Heronjve. Ata përballen me 
individët qëllimkëqij të cilët 
i shfrytëzojnë superfuqitë 
e tyre për qëllime egoiste 
dhe kriminale. Heronjtë 
të cilët vendosin që të 
ushtrojnë heroizmin si 
profesion njihen si Her-
onj Profesionist. Madje, 
shfrytëzimi i superfuqive 
në mënyrë vullnetare në 
publik nga individ që nuk 
janë të regjistruar si Heronj 
Profesionist konsiderohet 
si krim.

Personazhet 
kryesore
Në qendër të vëmendjes 
është Izuku Midoriya dhe 
shoku i tij i fëmijërisë 
Katsuki Bakugo. Ata të 
dy janë nxënës në shkol-

lën e mesme “U.A. High School” për 
përgatitjen e heronjve të ardhshëm. 
Ndonëse, shokë të fëmijërisë Midoriya 
dhe Bakugo kanë një të kaluar aspak të 
këndshme pasi që Midoriya fillimisht nuk 
shfaq asnjë lloj superfuqie dhe Bakugo 
e ngacmon vazhdimisht për këtë. Kjo, 
gjithsesi, nuk e pengon Midoriyan 
të ëndërroj që të bëhet si heroi i tij i 
preferuar “All Might”. Kur Midoriya në 
fshehtësi e trashëgon superfuqinë e All 
Might – One For All, atëherë rivaliteti 
me Bakugon vetëm sa rritet edhe më 
tej. Kështu, krahas fabulës tejet intere-
sante, Boku no Hero Academia njihet 
edhe për larminë e personazheve, 
emocioneve dhe marrëdhënieve mjaft 
të ndërlikuara.

Numri i sezoneve
Siç e kemi cekur më sipër Boku no 
Hero Academia është një seri dhe deri 
më tani ajo i ka katër sezone. Sezoni i 
parë i ka 13 episode, i dyti 25, i treti 25 
dhe i katërti 25 episode. Ajo, i ka edhe 
5 episode speciale si dhe dy filma të 
animuar kinematografik - My Hero Aca-

demia: Two Heroes (2018) dhe My Hero 
Academia: Heroes Rising (2019).

Vlerësimi nga kritika dhe 
ku mund ta shikoni?
Kjo është një ndër seritë anime më të 
vlerësuara në botë. Në ueb faqen me 
famë botërore për vlerësimin e filmave 
dhe serive “Rotten Tomatoes” seria My 
Hero Academia e ka një vlerësim prej 
100%. Ndërsa, libri i saj manga është 
shitur në mbi 26 milionë kopje të shty-
pura. Përkundër kësaj, My Hero Aca-
demia ende nuk është në dispozicion 
në Netflix, shërbimin më të popullari-
zuar “streaming” në Kosovë. Prandaj, 
opsioni më i mirë mbetet që këtë seri 
ta shikoni në kompjuterin tuaj në ueb 
faqen: https://www.crunchyroll.com/
my-hero-academia. Në këtë faqe do të 
mund t’i shikoni falas të gjitha sezonet 
e serisë. Shikim të këndshëm!

BOKU NO HERO ACADEMIA 
- MY HERO ACADEMIA
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According to The Association 
of Japanese Animations, in 
2019 the value of anime film 

industry (Japanese animated films 
based on Japanese Manga comic 
books) was 19.1 billion US dollars. 
This shows that this movie genre 
that is deeply based on the Japa-
nese traditions and culture is liked 
across the world. There is no doubt 
that anime movies are very well 
liked in Kosovo as well. Moreover, 
these movies have carved an audi-
ence among all ages. Therefore, in 
this edition of For You Magazine we 
bring to you the Boku no Hero Aca-
demia or My Hero Academia series.

The plot
For those who have already not heard 
about this series (or its two theatrical 
movies), it is based on the manga comic 
book with the same title. Events in My 
Hero Academia take place in a world 
where most of humans have obtained 
the ability to develop superpowers called 
“quirks”. They are manifested in children 
by the age of four. The types of quirks 
are endless, and chances are extremely 

small for two people to have the same 
quirks. The quirks have created a new 
category of people: Heroes. The latter 
fight the villains that use their quirks for 
selfish and criminal purposes. Heroes 
that decide to become professionals are 
known as Pro Heroes. Moreover, using 
the quirks willingly in public by individuals 
not registered as Pro Heroes is a crime.

Main characters
The central figures in the story are Izuku 
Midoriya and his childhood friend Katsuki 
Bakugo. They both attend the U.A. High 
School, which is the best in preparing 
future heroes. Although they are 
childhood friends, Midoriya and 
Bakugo are not in the best terms 
because, after Midoriya initially 
failed to manifest any quirk Bakugo 
bullied him constantly about that. 
This, however, does not prevent 
Midoriya from dreaming to one 
day become like his favorite hero 
All Might. When Midoriya secretly 
inherits All Might’s quirk – One for 
All, his rivalry with Bakugo intensi-
fies even more. Thus, in addition 
to a remarkably interesting plot, 
My Hero Academia is also known 
for the diversity of characters, 
emotions, and quite complicated 
relationships.

Number of seasons
As stated above, My Hero Aca-
demia is a series and so far, it 
has four seasons. The first sea-
son has 13 episodes, the second 
25, the third 25 and the fourth 
25. It also has five specials and 
two theatrical movies, namely 
My Hero Academia: Two Heroes 
(2018) and My Hero Academia: 
Heroes Rising (2019).

Reviews and where can 
you watch it?
This is one of the most acclaimed anime 
series in the world. The world renown 
page Rotten Tomatoes has given it a 
100% score. Whereas the manga comic 
book has been sold in over 26 million 
printed copies. Despite this, My Hero 
Academia is still not offered on Netflix, the 
most popular streaming service in Kosovo. 
Therefore, watching it on your computer 
remains the best option. You can do so 
at: https://www.crunchyroll.com/my-hero-
academia. At this address you can watch 
all the seasons for free. Enjoy!

BOKU NO HERO 
ACADEMIA 
- MY HERO 
ACADEMIA
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Si ke filluar të merresh me futboll?
Fillimisht futboll kam luajtur me shokët. 
Pastaj duke e parë që të luajturit futboll 
më bënte të ndihesha mirë si dhe falë 
rekomandimeve që të filloja me stërvitje 
më serioze, vendosa që të regjistrohesha 
në një shkollë futbolli. Që atëherë nuk 
jam ndalur asnjëherë dhe kam zhvilluar 
stërvitje disa herë gjatë javës.

Na e trego pak rrugëtimin tënd në 
futboll - në cilin klub ke filluar të stër-
vitesh dhe ku stërvitesh tani?
Mbaj mend që për herë të parë kam fil-
luar të stërvitem në klubin “FC WINNER” 
në Prizren, duke vazhduar pastaj edhe 

në klube të tjera. Aktualisht stërvitem në 
klubin Liria në Prizren.

Në cilën pozitë të pëlqen ë luash 
dhe pse?
Të qenët lojtar i mirë futbolli do të thotë të 
jesh i mirë në të tri pozitat (sulm, mes-
fushë dhe mbrojtje). Mua më pëlqen pozita 
e mesfushorit, pasi që njëkohësisht mund 
të inkuadrohem si në mbrojtje edhe në ak-
sionet drejt portës kundërshtare. Mirëpo, 
edhe në pozitën e sulmuesit ndjehem 
mirë dhe i sigurt. Kohëve të fundit më 
është caktuar kjo pozitë dhe po e mbaj me 
dëshirë dhe përkushtim të madh.

Sa e vështirë është që të merresh me 
sport dhe të vazhdosh shkollimin e 
rregullt?
Është e vështirë, mirëpo me vullnetin e 
madh për të luajtur futboll, kam arritur që 
të mos e ndjej lodhjen dhe të jem i rregullt 
dhe të kem sukses edhe në shkollë.

A ke pasur ndonjë provë me ndonjë 
klub jashtë Kosovës?
Vitin e kaluar kam qenë në Hannover, 
Gjermani. Pas provave jam pranuar që 
t’i vazhdoj trajnimet në një akademi pro-
fesionale futbolli atje. Në ndërkohë unë 
jam regjistruar në fakultet në Zvicër. 
Prandaj, vitin e ardhshëm shkollor, nëse 
gjithçka shkon mirë, karrierën time do ta 
vazhdoj në Zvicër.

Sa orë në ditë dhe sa ditë në javë ia 
kushton stërvitjeve?
Gjatë ditëve që kam pushim nga trajnimet 
në klub unë ushtroj në shtëpi. Kjo do të 
thotë se unë ushtroj pothuajse çdo ditë të 
javës. Orarin nuk e kam të caktuar, mirëpo 
kohën më të madhe të ditës e kaloj duke 
ushtruar futboll.

Cili është kujtimi yt më i mirë nga kar-
riera e jote e deritanishme në futboll?
Çdo lojë që e kam realizuar mbetet si 
kujtim i veçantë për mua. Padyshim, 
rastet kur e kam ndihmuar ekipin tim 
të fitoj, janë ato që më bëjnë më tepër 
krenar. Edhe eksperienca ime në klubin 
gjerman në Hannover, mbetet një kujtim 
shumë i mirë për mua.

Si ke filluar t’i praktikosh shkathtësitë 
në “Freestyle” dhe sa janë ato të 
dobishme në fushë gjatë një loje të 
futbollit?
Duke parë video të ndryshme në Youtube, 
dhe pastaj duke provuar ti bëj vetë, e kam 

kuptuar që edhe unë jam i zoti t’i praktikoj 
ato. Në fakt, në futboll është e rekoman-
dueshme që të mos driblosh shumë me 
topin, vetëm në raste të veçanta. Tek e 
fundit futbolli është sport ekipor dhe gjatë 
lojës duhet t’i inkuadrosh edhe shokët e tu 
të skuadrës.

Si ka ndikuar COVID-19 në rutinën 
dhe planet për të ardhmen e afërt si 
sportist?
Në fillim të pandemisë, me ndalimin e 
mbajtjes së stërvitjeve me trajnerin, 
rutina ime ishte paksa e çrregulluar. 
Mirëpo, edhe atëherë nuk 
ndaloja së stërvituri i 
vetëm në shtëpi. Gjatë 
pandemisë më shumë 
kam praktikuar 
lëvizje në freestyle 
të cilat pastaj i 
kam xhiruar dhe 
i kam ngarkuar 
online. Ato janë 
pritur shumë 
mirë nga audi-
enca.

Cili është lojtari 
dhe klubi yt i preferuar?
Lojtari im i preferuar është 
Lionel Messi, kurse klubi 
është Barcelona. Më pëlqen 
shumë lidhja e lojës nga lojtarët e 
këtij klubi. Janë fenomenal me topin.

Cila është porosia jote për të 
rinjtë e Kosovës?
Një gjë që e bën me dëshirë, nuk 
do të ndjesh kurrë lodhje. Ndiqni 
ëndrrat e juaja dhe mos u dorëzoni 
kurrë. Padyshim, mundi i 
juaj do të shpërblehet, 
dhe të gjithë ata që 
punojnë për atë që 
duan, në fund do të 
dalin fitimtarë.
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ALBIN ELSHANI – TOPI KA QENË 
PASIONI IM QË NË FËMIJËRI

këndi sportiv

“Quhem Albin Elshani, kam 
lindur më 30 Mars të vitit 
2002 në Prizren dhe sapo 

e kam përfunduar shkollën e mesme 
në gjimnazin Gjon Buzuku në qytetin 
tim të lindjes,” kështu i përgjigjet 
kërkesës sonë për ta prezantuar 
veten ky djalosh 18 vjeçar. Ndonëse 
prezantimin e tij e bën thjeshtë dhe 
me modesti, Albini është ndër ata fat-
lumët i cili që në fëmijëri e ka gjetur 
pasionin e tij. Ky pasion është topi, 
gjegjësisht loja e bukur e futbollit. 
Adhuruesit e futbollit mbase e njohin 
më mirë falë videove të tij në Youtube 
ku ai driblon dhe luan me topin në atë 
që njihet si “Freestyle”. Mirëpo, nëse 
keni dëshirë që të mësoni më shumë 
për këtë djalë të talentuar ne ju ftojmë 
që ta lexoni intervistën në vijim.



How did you start playing football?
In the very beginning, I played foot-
ball with friends. Then, seeing that 
playing football made me feel good 
and thanks to the recommendations 
to start with more serious train-
ing, I decided to enrol in a football 
school. Since then, I have never 
stopped playing and I exercise 

several times a week.

Tell us a little bit about your jour-
ney in football - in which club did 
you start training and where do you 
train now?
I remember that for the first time I 
started training with “FC WINNER” in 
Prizren, then continued in other clubs. 
I am currently training with “Liria” 
Club, in Prizren.

In what position do you like to play 
and why?
Being a good football player means 
being good in all three positions 
(offense, midfield and defence). 
I like the midfield, as I can be in-
volved in both defence and offense 
at the same time. However, I feel 
good and safe as a striker too. I 
have recently been assigned in this 
position and I am holding it with 
great desire and dedication.

How hard is it to do sports and, 
at the same time attend school 
regularly?
It is difficult, thanks to the great will 
to play football, I managed not to feel 
tired and to regularly attend school, 
and to succeed as well.

Have you ever been in try outs in 
any club outside Kosovo?
Last year I was in Hannover, Germa-
ny. After the try out, I was accepted 
to continue my training at a profes-
sional football academy over there. 
In the meantime, I got accepted in a 
college in Switzerland. If all goes well, 
I will therefore continue my career in 
Switzerland.

How many hours a day and how 
many days a week do you practice?
On days I have a break from train-
ing at the club, I exercise at home. 
This means that I exercise almost 
every day of the week. I do not have a 
schedule, but I spend most of the day 
practicing football.

What is your best memory from 
your career in football so far?
Every game I have played remains a 
special memory for me. Undoubtedly, 
the occasions when I have helped 
my team win are the ones that make 
me most proud. My experience at the 

German club in Hannover, remains a 
very good memory for me as well.

How did you start practicing 
Freestyle skills and how useful are 
they on the pitch during a football 
game?
After watching various videos on 
“YouTube”, and then trying to do 
the moves myself, I realized that I 
am good at it. In fact, in football it is 
advisable not to dribble to much with 
the ball, only on special occasions. At 
the end of the day, football is a team 
sport and during the game you must 
include your teammates.

How has COVID-19 affected your 
routine and plans for the near fu-
ture as an athlete?
At the beginning of the pandemic, 
when trainings with my coach were 
stopped, my routine was a bit disrupt-
ed. Even then, however, I did not stop 
training alone at home. During the 
pandemic, I mostly practiced freestyle 
moves, which I then recorded and 
uploaded online. They have been very 
well received by the audience.

Who is your favourite player and 
what is your favourite club?
My favourite player is Lionel Messi, 
and the club is Barcelona. I really like 
the game connection from the players 
of this club. They are phenomenal 
with the ball.

What is your message to the youth 
of Kosovo?
If you do something willingly, you will 
never feel tired. Follow your dreams 
and never give up. Undoubtedly, your 
effort will be rewarded, and all those 
who work for what they want will 
eventually end up winners.
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ALBIN ELSHANI – FOOTBALL WAS 
MY PASSION SINCE I WAS A KID

“My name is Albin Elshani, 
I was born on March 30, 
2002, in Prizren, and I have 

just finished high school at “Gjon Bu-
zuku” High School, in my hometown,” 
is the 18-year-old boy’s answers, when 
we asked him if he could introduce 
himself. Although his introduction is 
simple and modest, Albin is one of 
those lucky ones, who has found his 
passion since childhood. This passion 
is related to playing ball, namely the 
beautiful game of football. Football 
fans probably know him better thanks 
to his videos on “YouTube”, where he 
dribbles and plays with the ball in what 
it is known as “Freestyle”. However, if 
you would like to learn more about this 
talented boy, we invite you to read the 
following interview.

sports corner



LinkedIn Learning

LinkedIn Learning është një nga aplikacionet e reja për 
mësim. Ai është një aplikacion mësimi me kurse dhe tuto-
riale për përdorim profesional. Aty mund t’i shihni edhe të 

gjitha kurset e ‘Lynda’. Ndërfaqja e përdoruesit është e përsosur 
dhe e thjeshtë. Në të mund të gjeni një mori të kurseve për punë 
zyre, aftësi krijuese dhe gjëra tjera të ngjashme. Aplikacioni 

vjen edhe me përkrahjen e Chromecast, 
përkrahje offline, listat për luajtje dhe 
më shumë. Është vërtetë një aplikacion i 
pranueshëm për mësim. Ia rekomandojmë 
vetëm atyre që duan të mësojnë aftësi për 
punë.

LinkedIn Learning

LinkedIn Learning is one of the newer 
learning apps. This one has an interesting 
history. It’s a learning app with a bunch 

of courses and tutorials for professional use. 
You can also view all of Lynda’s courses there as well. The User 
Interface on this one is perfunctory and simple. There are a ton of 
courses for things like office skills, creative skills, and other similar 
things.   The application also comes with Chromecast support, 
offline support, playlists, and more. It’s actually a decent learning 
app. We only recommend it to those looking to learn job skills.

Udemy

Udemy është një nga aplikacionet më të njohura të stilit të 
kursit. Si shumë të tjera, ai fokusohet në mësimin e bazuar 
në aftësi. Ka kurse për gjërat e tilla si aplikacionet e Adobe, 

aplikacionet e Microsoft, dhe madje mund të mësoni gjëra të tilla 
si të folurit publik, gatimi dhe të tjera. Ka një larmi të kurseve falas 
por mund të paguani për kurset më të thelluara. Kurset zakonisht 
sillen rreth video-ligjëratave me shembuj në video. Kështu, aplika-
cioni ju mundëson t’i shikoni sipas dëshirës suaj. 

Udemy

Udemy is one of the more popular course-style learning 
apps. Like many, it focuses on skill based learning. It has 
courses on things like Adobe apps, Microsoft apps, and 

you can even learn things like public speaking, cooking, and 
other stuff. There are a variety of courses for free or you can 
pay to get one of the more in-depth ones. The courses usually 
revolve around video lectures with video examples. Thus, the 
app lets you watch them as you please. 

WolframAlpha

WolframAlpha është një aplikacion serioz për 
shkencëtarë/nxënës/studentë serioz. Aplikacioni e ka 
një kalkulator së bashku me një thesar të informat-

ave në lidhje me shumë tema. Disa prej tyre përfshijnë lloje të 
ndryshme të matematikës, statistikës, analizës së të dhënave, 
fizikës, kimisë, inxhinierisë, astronomisë, njësive të matjes, 
motit, gjeografisë dhe shumë më tepër. Ju në thelb kërkoni 
gjëra dhe ai ju tregon se si është ose si ta bëni vetë. Wolfram 
Group ka një mori mjetesh arsimore shtesë, duke përfshirë 
kurse për lloje të ndryshme të matematikës, udhëzues referimi 
për gjëra të tilla si vargjet dhe thyesat, etj. Kurset kushtojnë 
shtesë dhe janë aplikacione të ndara nga Wolfram Alpha.

WolframAlpha

WolframAlpha is a serious application for serious 
scientist/pupils/students. The app has a calculator 
along with a wealth of information about a ton of 

topics. Some of them include various types of mathematics, 
statistics, data analysis, physics, chemistry, engineering, 
astronomy, units of measurement, weather, geography, and 
plenty more. You basically ask it for stuff and it’ll show you 
either what it is or how to do it yourself. The Wolfram Group 
has a bunch of additional educational tools, including cours-
es for various types of math, reference guides for things like 
fractals and fractions, and more. The courses cost additional 
money and are separate apps from Wolfram Alpha.

Që nga fillimi i pandemisë COVID-19, mësimi u zhvillua kryesisht online. Por, edhe para se shkollat të kalonin në mësi-
min online, u zhvilluan disa aplikacione për mësim online. Lexoni më poshtë për gjashtë aplikacionet për mësim. 
Besojmë se do t’i gjeni ato që ju nevojiten për t’i përmirësuar njohuritë tuaja. Ju kujtojmë se kjo është vetëm një 

pjesë e aplikacioneve që janë në dispozicion.  Në shkrimet tona të mëparshme kemi shkruar edhe për aplikacione të tjera.

GJASHTË APLIKACIONE PËR MËSIM 
hi-tech
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SIX APPLICATIONS FOR LEARNING 
hi-tech
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Since the start of the COVID-19 pandemic, most of the learning takes place online. But even before schools switched to 
online learning, a number of online learning applications have been developed. Read about the six learning applica-
tions below. We believe that you will find what you need to improve your knowledge. We remind you that this is only 

a part of the applications that are available.  In our previous texts we also wrote about some applications.

NASA App

Aplikacioni zyrtar i NASA-së (Android, iOS) ju 
përditëson me lajmet më të fundit nga hapësira, 
me tekste dhe foto nga agjencia hapësinore e 

Amerikës. Përdoruesit mund të lexojnë në lidhje me 
misionet e fundit të NASA-së, të shikojnë video, mini-
dokumentarë në NASA TV, ta shohin orarin e misioneve 
më të fundit dhe numërimin mbrapsht, dhe fotografi të 
ndryshme fantastike siç është koleksioni “Toka si art”. 
Përdoruesit mund të ruajnë video dhe foto te favoritet për 
t’i parë më vonë ose edhe në pajisjen e tyre dhe t’i përdo-
rin ato si ‘Wallpapers’.

NASA App

The official NASA app (Android, iOS) allows you to 
keep up to date with the latest news from space, 
texts and photos from America’ space agency. Us-

ers can read about NASA’s latest missions, watch videos, 
mini documentaries on NASA TV, view the schedule of 
the latest missions and countdowns, and various fantastic 
photos such as the “Earth As Art”collection. Users can 
save videos and photos to “favorites” for later viewing or 
on their device and use them as wallpapers.

Piazza

Piazza është aplikacion me pyetje dhe përgjigje që u 
mundëson përdoruesve të bëjnë pyetje rreth kurseve 
dhe t’i përgjigjen njëri-tjetrit. Përdoruesit kanë qasje në 

redaktuesit e tekstit për të inkurajuar komente të lidhura dhe 
shkëmbimin e dosjeve për të postuar resurse. Profesorët mund 
të përgjigjen me njoftime në kohë reale, të krijojnë sondazhe në 
klasë dhe ta ndjekin pjesëmarrjen e studentëve për ta përcjellë 
zhvillimin brenda klasës.
Pyetjet mund të shtrohen nga studentët dhe nga instruktorët 
dhe përgjigjet janë të redaktueshme nga studentët dhe instruk-
torët. Studentët bashkëpunojnë lidhur me përgjigjet në një 
mjedis të ngjashëm me ‘Wiki’ për ta krijuar një përgjigje të vetme 
për çdo pyetje. Me kalimin e kohës, studentët mund ta zgjerojnë 
përgjigjen derisa të arrihet një përgjigje e vetme me cilësi të 
lartë. Përgjigjet mund të gjenerojnë pyetje dhe përgjigje shtesë, 
duke shtuar qartësi dhe thellësi në pyetjen/përgjigjen fillestare.

Piazza

Piazza is a question and answer application that al-
lows users to ask questions about courses and reply 
to one another. Users have access to text editors to 

encourage connected comments and file sharing to post 
resources. Professors can reply back with real-time notifica-
tions, create class polls, and track student participation to 
stay on top of class evolvement.
Questions can be posed by both students and instructors 
and the answers are editable by both students and instruc-
tors. Students collaborate on answers in a wiki-like envi-
ronment to create a single response to any question. Over 
time, students can enhance a response until a single high 
quality answer is reached. Answers can generate additional 
follow-up questions and answers, adding clarity and depth 
to the original question/answer.

DragonBox Algebra

Më të rinjtë gjithmonë interesohen për lojëra që u 
mësojnë atyre diçka, pa e kuptuar se po mësojnë. 
DragonBox Algebra ka marrë çmime të shumta. Është 

dizajnuar nga një profesor i matematikës. Ai është menduar 
për studentët më të vjetër, sepse përmes lojës i mëson mbled-
hjen, zbriten, shumëzimin dhe pjesëtimin, por edhe zgjidhjen e 
ekuacioneve. Ekzistojnë dy versione, një për klasat e ulta, dhe 
tjetri për klasat e larta të shkollës fillore.

DragonBox Algebra

The youngest ones are always interested in games that 
teach them something, without even realizing that they 
are learning. DragonBox Algebra has received numerous 

awards. It was designed by a math professor.It is intended for 
older students, because through the game it teaches them to 
add, subtract, multiply and divide, but also to solve equations. 
There are two versions, one for lower, the other for higher 
grades of primary school.



LE TË MENDOJMË PËR MIQËSINË DHE TË FITOJMË!

Në emër të stafit të Revistës “For 
You” dhe Shtabit të Përgjith-
shëm të KFOR-it do të dëshi-

ronim që këtë artikull ta fillojmë me 
një falënderim të madh për të gjithë 
të rinjtë që kanë vendosur t’i ndajnë 
me ne mendimet dhe idetë e tyre për 
miqësinë. Faza e aplikimit tashmë 
ka përfunduar dhe ne do të fillojmë 
fazën tjetër të konkursit. Kështu, edhe 
njëherë po e shfrytëzojmë këtë mundë-
si për t’ua përkujtuar të gjithë pjesë-

marrësve se çka do të ndodhë deri në 
përzgjedhjen e Kampionëve tonë.

Procesi i përzgjedhjes së fituesit është 
i ndarë në tri faza:

Faza e parë ose Parazgjedhja - Ekipi 
ynë do të shikojë të gjitha esetë e dër-
guara dhe t’i kontrollojë nëse ato janë 
në përputhje me temën e dhënë dhe 
nëse janë respektuar rregullat e tjera 
për pjesëmarrje. 

Faza e dytë ose Publikimi dhe votimi 
- Të gjitha esetë që e kalojnë fazën e 
parazgjedhjes do të publikohen në faqet 
tona në internet dhe në mediat tona so-
ciale ku publiku do të ketë mundësinë që 
t’i lexojë. Për më tepër, numri i pëlqimeve 
dhe shpërndarjeve që i bëhen çdo eseje 
do të numërohen si vota. Duke qenë se 
KFOR-i beson në mundësi të barabarta, 
të gjitha esetë do të kenë në dispozicion 
të njëjtën periudhë publikimi dhe votimi. 
Prandaj, data e publikimit do të varet nga 
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O n behalf of the For You 
Magazine staff and HQ 
KFOR, we would like to 

commence this article with a 
big thank you to all the young 
people who have decided 
to share their thoughts and 
ideas on friendship. The ap-
plication stage is now com-
plete and we now begin the 
next phase of the competition. 
All entrants will be aware that 
they are now entering the 
most important part of our 
competition. So, once again, 
we take this opportunity to 
remind participants of what 
lies ahead in selecting our 
Champions.

The winner selection process 
is divided in three stages:

First stage or Preselection – 
Our team will examine all the 
submitted essays and check to 
ensure that they adhere to the 
given topic and all other rules for 
eligible participation have been 
observed. 

Second stage or Publication 
and voting – All essays that 
pass the pre-selection stage will 
be published on our web and 
social media pages, thereby 
providing the opportunity for the 
public to read them. Further, the 
number of likes and shares each 
essay obtains will be counted 
as votes. Therefore, as KFOR 
supports equal opportunity, all 
essays will enjoy the same pub-
lication and voting period. The 
publication date will depend on 
the number of essays submitted. 
However, we expect the public 
voting phase to end by 30th 
September 2020.

Third stage or Jury voting – 
Once the publication and voting 
stage is complete, the third and 
most important phase will begin. 

All the published essays will 
be evaluated by a professional 
jury consisting of members 
from our team and KFOR 
military personnel. The jury will 
then vote and select the best 
three essays with each winning 
a Tablet. This stage will begin 
on 1st of October and will be 
finalized by 16th of October 
2020. The winners will be an-
nounced on our webpage and 
on social media; and our team 
will contact each of the win-
ners and arrange for them to 
receive their prizes.

Depending on the COV-
ID-19 situation in Kosovo at that 
time when our competition is 
finalized, we will decide on how 
best to present the awards to the 
winners.  This procedure will be 
in line with the recommendations 
of the WHO and Kosovo Health 
Institutions prevailing at that 
time. Our wish, if the situation 
permits, is that on 24th October 
2020 we will invite the winners 
to Camp Film City in Pristina to 
receive their prizes.
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MOHIMI I 
PËRGJEGJËSISË

Të nderuar lexues, redaksia e 
Revistës “For You” e shpreh 
mirënjohjen e saj për pjesëmar-
rjen tuaj në konkursin tonë për 
ese. Ju lutemi, lexoni me kujdes 
tekstin e mëposhtëm.

Për tu bërë pjesë e konkursit duhet 
t’i plotësoni kushtet e mëposhtme:

• Duhet të jeni banor i përhershëm 
i Kosovës.
• Mosha e pranueshme për pjesë-
marrje në këtë konkurs është 14-18 
vjeç, sepse Revista “For You” i 
kushtohet kësaj grupmoshe.
• Familjarët e punonjësve të KFOR-
it nuk kanë të drejtë të marrin pjesë 
në këtë konkurs.
• Ofrimi i informacionit mashtrues 
ose të pasaktë për çfarëdo arsye 
do të rezultojë në shkualifikimin 
tuaj nga konkursi, dhe për rrjed-
hojë ju do të humbni çdo çmim që 
mund ta keni fituar.

numri i eseve të paraqitura. Sidoqoftë, ne 
presim që faza e votimit publik të përfun-
dojë deri më 30 shtator 2020.

Faza e tretë ose votimi i Jurisë - Pasi të 
mbyllet faza e publikimit dhe e votimit, do të 
fillojë faza e tretë dhe më e rëndësishmja. 
Të gjitha esetë e publikuara do të vlerëso-
hen nga një juri profesionale e përbërë nga 
ekipi ynë dhe personeli ushtarak i KFOR-it. 
Juria më pas do të votojë dhe do të ven-
dosë se cilat ese janë tri më të mirat që do 
të meritojnë të fitojnë secila nga një Tablet. 
Kjo fazë do të fillojë më 1 tetor dhe do të 
përfundojë më 16 tetor 2020. Fituesit do të 
shpallen në ueb faqen tonë dhe në mediat 
tona sociale, gjersa ekipi ynë do të kontak-
tojë secilin nga fituesit dhe do të aranzhojë 
që ata t’i marrin çmimet e tyre.

Varësisht nga zhvillimet e pandemisë 
“COVID-19” në Kosovë, në kohën kur 
konkursi ynë do të finalizohet, ne do të 
vendosim se si t’ua dorëzojmë çmimet 
fituesve. Kjo procedurë do të jetë në për-
puthje me rekomandimet e OBSH-së dhe 
të Institucioneve Shëndetësore të Kosovës 
që do të jenë në fuqi në atë kohë. Ne vërtet 
shpresojmë, nëse situata do të na lejojë, 
që më 24 tetor 2020 do të mund t’i ftojmë 
fituesit në Kampin “Film City” (Kosova Film) 
në Prishtinë që t’i marrin çmimet e tyre.

Na vizitoni në:
Visit us at:

LET’S THINK 
ABOUT 
FRIENDSHIP 
AND WIN!

DISCLAIMER
Dear readers,
The For You Magazine 
editorial office express-
es its gratitude for your 
participation in our Es-
say Competition. Please, 
read the following text 
carefully. 

To become part of the 
competition the following 
conditions must be met: 
• You must be a permanent 
resident of Kosovo. 
• Eligible age for partici-
pation in this competition 
is 14-18 years old, be-
cause the For You Maga-
zine is dedicated to this 
group age. 
• The participation in the 
competition is prohibited to 
family members of KFOR 
employees.
• Providing misleading or 
inaccurate information for 
any reason will result in your 
disqualification from the 
competition, consequently 
you will forfeit any of the 
prizes you may have won.
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ÇKA KENI MËSUAR NË PËRGJITHËSI
NGA COVID-19?

pyetësor

Krahjetë Januzaj

Gjatë këtyre muajve të 
përhapjes së virusit 
COVID-19 përveç që 

kemi pësuar ngecje në procesin 
mësimor, po ashtu kemi përfituar 
disa përvoja jetësore siç janë; 
disiplina e sjelljeve në vende 
publike, kujdesi shëndetësor me 
zbatimin e masave të dezinfekti-
mit dhe pastërtisë si dhe përbal-
lja me një situatë të panjohur deri 
më tash për rrezikun që mund t’i 
shkaktohet njerëzimit.

During these months of the COVID-19 pandemic, 
besides the stagnation in our learning process 
we have also acquired some life experiences 

such as: discipline on our behavior in public spaces, 
health care by applying disinfection and hygiene mea-
sures and facing a never before seen situation for the 
threat it poses to mankind health.

Besjanë Zeqiraj

Nga COVID-19 kam mësuar 
që shëndeti është gjëja më 
e rëndësishme që kemi sot. 

Nga kjo kohë e vështirë më kanë 
munguar më së shumti të afërmit.

From COVID-19 I have 
learned that health is our 
most precious thing today. 

During this difficult time, I have 
missed the most my relatives.

Flatrim Dreshaj

COVID-19 Ka sjell disa sfida 
të pa përjetuara deri më tani 
dhe na ka detyruar që të 

përshtatemi me një mënyrë jetese 
të kufizuar . Këto kufizime fizike dhe 
sociale kanë sjellë një ndryshim të 
madh në jetën tonë jashtë normales 
dhe na ka mësuar që të jemi të 
gatshëm për t’u përshtatur dhe për 
t’u përballur me çfarëdo sfide që na 
pret në të ardhmen.

COVID-19 has faced us with 
some challenges we have never faced before and 
has forced us to adapt to a confined lifestyle. These 

physical and social limitations have caused a major change 
to our lives and has taught us to be more adaptable and 
ready to face any challenge we might face in the future.

Eglanitë Demaj

Gjatë kësaj kohe të pan-
demisë jemi distancuar 
shumë nga njëri-tjetri 

për ta mbrojtur shëndetin e të 
gjithëve. Kam kaluar shumicën 
e kohës në shtëpi dhe kam 
mësuar se ndonjëherë duhet të 
jemi larg familjes dhe shoqërisë 
vetëm që të mos e rrezikojmë 
shëndetin e askujt.

During this pandemic we 
have distanced our-
selves from each other 

for the sake of everyone’s 
health. I have spent most of 
the time at home and I have learned that sometimes 
we must stay away from family and friends for the 
sake of everyone’s health.

Anisë Januzaj

Gjatë kësaj kohe kam 
mësuar që duhet të kemi 
kujdes sa më shumë 

gjatë kontaktit me njerëz dhe 
duhet ta ruajmë shëndetin tonë 
dhe shëndetin e të tjerëve.

During this time, I have 
learned that we must be 
careful while contacting 

other people and that we must 
preserve our own health and 
the health of others.

Timur Urcan

Këto gjashtë muajt e fundit 
kanë qenë një eksperiencë 
ndryshe nga çdo eksperi-

encë tjetër. Frikë, pushim, argëtim 
por edhe monotoni. Një ndër më-
simet kryesore ka qenë që duhet 
ta vlerësojmë jetesën dinamike që 
na e sjellin shkollat, përgjegjësitë 
tona, sfidat e ndryshme dhe çmimi 
i të qenët të lirë.

The last six months have 
been a different experi-
ence. Fear, rest, entertain-

ment but also monotony. One of the main lessons was 
we should appreciate the dynamic life created by our 
schools, responsibilities, various daily challenges and 
the price of being free.
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WHAT HAVE YOU LEARNED IN GENERAL 
FROM COVID-19?

questionnaire

Desa Berisha, 17

Do të ishte shumë më e 
lehtë sikur ta dinim se sa 
do të zgjasë pandemia. 

Mësova se çdo moment i kaluar 
me familjen dhe miqtë është 
shumë i rëndësishëm për mua. 
Shpresoj që së shpejti gjithçka 
do të jetë sikurse më parë.

Everything would be 
much easier if we knew 
how long the pandemic 

will last. I’ve learned that every 
moment spent with family and 
friends is very important to me. 
I hope that soon everything will be same as before.

Natalija 
Marković, 14

Kam mësuar shumë, ndër të 
tjera, se më shumë preferoj 
të shkoj në shkollë dhe të 

jem në klasë, sesa të mësoj nga 
shtëpia. Më mungojnë shokët dhe 
mësuesit e mi të klasës, shpresoj 
se së shpejti do të shoqërohemi 
dhe do të mësojmë së bashku.

I have learned a great deal, 
amongst other things, I 
learned that I much prefer 

going to school and being in the classroom to home learn-
ing. I miss my classmates and teachers, I hope we will 
soon get back together and study again.

Edvin Mustafa, 18

Përpos që vazhdimisht 
na flasin se duhet të 
mbajmë maska dhe të 

lajmë duart, si dhe të mbajmë 
distancën, gjatë pandemisë 
mësova se sa i rëndësishëm 
është çdo moment i kaluar me 
shoqërinë dhe me familjen 
time. Ne kemi mësuar gjithash-
tu të kemi kujdes nga ky virus, 
kështu që shpresoj se gjithçka 
do të kalojë së shpejti.

Besides constantly being told that we need to 
wear masks and wash hands, as well as to keep 
distance, during the pandemic I’ve learned how im-

portant every moment spent together with my friends and 
my family is to me. We have also learned to beware of 
this virus, and therefore I hope that all this will end soon.

Aleksandar 
Vuksanović, 14

Koha gjatë pandemisë më 
mësoi të vlerësojë shumë 
më tepër çdo moment 

që kaloja në shkollë me miqtë. 
Nuk mund të pres që të kthehet 
koha kur do të jemi përsëri në 
shkollë dhe të luajmë basketboll 
pa frikë nga virusi.

The time during the pandemic 
has taught me to appreciate 
much more every moment I 

spent in school with my friends. I can’t wait for life to get back 
to normal so we can again be together at school and play 
basketball without fear from the virus. 

Turkijan Berisha, 17

Nuk më pëlqen kjo kohë e 
pandemisë. Jemi larguar 
nga njëri-tjetri dhe mua 

më shumë më pëlqen të kaloj 
kohën me miqtë. E kemi mësuar 
se frika është e pranishme gjatë 
gjithë kohës dhe kjo nuk më 
pëlqen fare. Dua të mësojë në 
shkollë sa më parë, të bëj shaka 
dhe të kaloj kohë me miqtë, siç e 
kemi bërë edhe më parë.

I don’t like this pandemic time. 
We have grown apart from each other, and what I like the 
most is spending time with my friends. We have learned 

that fear is present non-stop, and I don’t like that. I would 
like to soon learn in school as before, to joke and spend 
time with my friends, as we used to do before.

Mihajlo 
Jakovljevic,12 

Kam mësuar shumë. Në 
mes tjerash, kam kësuar 
se gjithçka që e ke në jetë 

mund të ndryshojë fare lehtë. Kam 
mësuar të çmoj gjithçka që kam 
mundur të bëj më parë si të dilja 
normalisht dhe të luaja me shokët 
tërë kohën, si dhe të mësoj nor-
malisht në shkollë dhe jo online.  

I have learned a lot, among other stuff I have learn that ev-
erything you have in life could be easily changed. I have 
learn to appreciate everything I could do earlier, like to go 

out normally, to play with friends all the time. And to learn 
normally in school, not online.
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këndi juaj

Edukimi dhe trajnimi luajnë një rol të madh në jetën e 
njerëzve. Një sasi e madhe e informacionit të ri dhe të 
nevojshëm shfaqet çdo minutë. Specialistët me kuali-

fikime të larta duhet të jenë gjithmonë të vëmendshëm për 
të gjitha produktet, shërbimet, shpikjet e reja, por të gjithë 
janë të zënë për t’ia kushtuar gjithë kohën e tyre mësimit. 
Edukimi online ndihmon për të zgjidhur këtë problem. Për 
më tepër, mësimi në distancë është më i lirë dhe për disa 
njerëz është mënyra më e mirë për të marrë informacion të 
ri. Përmes një kërkimi në internet, ne gjejmë shumë faqe në 
internet me oferta për të studiuar online.

Në fillim, edukimi online u konsiderua i përsosur për ata 
që donin të merrnin një shkallë të dytë, të kalonin rikualifiki-
min apo edhe të përmirësonin aftësitë e tyre. Sidoqoftë, së 
shpejti u bë e qartë se mësimi online siguronte mundësi për 
të cilat njerëzve nuk iu kishte shkuar mendja më herët. Ai iu 
jep mundësinë të gjithëve, pavarësisht nga kombësia dhe 
vendbanimi, të marrin një diplomë të ndonjë universiteti kudo 
në botë. Studentët dhe mësuesit janë në gjendje të komuniko-
jnë në distancë, në çdo kohë të përshtatshme për ta. Kjo i ka 
disa pengesa, por megjithatë ato nuk janë aq të rëndësishme 
sa ta bëjnë mësimin online të pavlerë. Në fakt, lirisht mund 
të themi se mësimi online është krijuar për të qëndruar gjatë 
në mesin tonë dhe është rruga e së ardhmes. Kjo u bë edhe 

më e dukshme me shpërthimin e pandemisë COVID-19, kur 
mësimi online u vërtetua se ishte e vetmja zgjidhje e vlefshme 
për të mbajtur orët mësimore në mënyrë të sigurtë.

Edukimi online është i përshtatshëm sepse na lejon: 
të studiojmë në përputhje me një ritëm personal, me 
cilësitë personale dhe me nevojat arsimore; të përdorim 
teknologji moderne gjatë studimit; në të njëjtën kohë, të 
zhvillojmë aftësi që mund të përdoren më vonë në punë; 
të planifikojmë kohën personale, orarin, kohëzgjatjen e 
trajnimit dhe listën e lëndëve; të studiojmë në mjedisin më 
të këndshëm dhe më  produktiv të mundshëm; të krijojmë 
një atmosfere të rehatshme për studentin.

Njohuritë dhe edukimi janë të rëndësishme për jetën 
e çdo personi, por ka mënyra të ndryshme për t’i për-
vetësuar ato. Siç u tha më lart, edukimi online është një 
mënyrë e mirë për të marrë njohuri, dhe edhe pse aktu-
alisht nuk pëlqehet dhe nuk miratohet nga të gjithë, me 
kohë, jam i sigurt se do të përmirësohet edhe më shumë. 
Tani për tani, njerëzit duhet të zgjedhin mënyrën e për-
vetësimit të njohurive sipas aftësive të tyre personale 
dhe kohës që ata janë të gatshëm t’ia kushtojnë mësimit.

E.SH
Prishtinë

MËSIMI ONLINE APO AI TRADICIONAL: 
KY ËSHTË MENDIMI IM!
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Education and training play a great role in the life 
of people. A big quantity of new and necessary 
information appears every minute. Highly qualified 

specialists need to be always aware of all new products, 
services, inventions, but they are all busy to devote all 
their time to studying. Online education helps to solve 
this problem. In addition, distance learning is cheaper 
and for some people is the best way to receive new in-
formation. Through a search on Internet, we find a lot of 
websites with offers to study online. 

At first online education was considered perfect for 
those who wanted to get a second degree, pass re-
training or improve their skills. However, soon enough 
it became clear that online learning provided oppor-
tunities not thinkable before. It gives the opportunity 
for everyone regardless of nationality and place of 
residence to obtain a diploma of any university any-
where in the world. Students and teachers are able to 
communicate at a distance, at any time convenient to 
them. This has some drawbacks but still they are not 
so important as to make online learning obsolete. In 
fact, we can freely say that online learning is here to 
stay and it is the way of the future. This became even 

more evident with the COVID-19 pandemic outbreak 
when online learning proved to be the only viable solu-
tion to conduct classes in a safe manner.

Online education is convenient because it allows us: 
to study in accordance with a personal pace, personal 
qualities and educational needs; to use modern technol-
ogies while studying; at the same time to develop skills 
that could be later used at work; to plan personal time, 
schedule duration of training and a list of subjects; to 
study in the most pleasant and productive environment; 
creating a comfortable atmosphere for student.

Knowledge and education are important in the 
life of every person, but there are different ways of 
obtaining them. As it was said above online education 
is a good way to get knowledge, and even though 
currently it is not liked and approved by everybody, 
in time, I am sure it will improve even more. For the 
time being, people should choose the way of acquir-
ing knowledge according to their personal skills and 
time they are ready to devote to studying.

E.SH
Prishtinë

ONLINE LEARNING OR TRADITIONAL ONE: 
HERE IS MY OPINION!

your corner
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letrat e lexuesve/reader’s letters

Përshëndetje,
Jam Mirona nga Prishtina, 
revistën tuaj e kam lexuar 
qysh kur isha në shkollë 
të mesme, por dua t’ju 
them se edhe pse jam në 
Universitet prapë e lexoj me 
rregull. Tani kam kënaqësi-
në që t’ju përgëzoj edhe për 
ueb faqen e juaj të cilën e 
shfletoj me shumë dëshirë 
kohë pas kohe. Lajmet dhe 
këshillat e juaja për virusin 
ishin shumë me rëndësi për 
ne. Andaj vetëm vazhdoni, 
e keni përkrahjen time.
Mirona Deliu
Prishtinë

Tung të gjithëve,
Revista juaj më pëlqen 
shumë, gjithmonë ka interv-
ista që janë më ndryshe 
nga të tjerët dhe që na bëj-
në të mësojmë më shumë 
rreth jetës private të ar-

tistëve tanë. Po ashtu, ndër 
rubrikat e mia të preferuara 
është edhe Hi-Tech dhe 
Moviemania. Nëse keni 
mundeësi ju lutem shkruani 
për emrat e rinj në skenën 
muzikore kosovare. Paçi 
shëndet e punë të mbarë.
Aria Jetishi
Gjakovë

Tung, tung!
Jam Dea nga Gjakova. Ka 
kohë që ju lexoj me rregull 
mirëpo kësaj radhe dua 
t’ju përgëzoj për të gjitha 
lajmet që keni shkruar për 
ndërgjegjësimin ndaj virusit 
të cilat i kam përcjell me 
shumë kujdes në ueb faqen 
tuaj. Më kanë ndihmuar 
shumë të jem në hap me 
kohën me informaciomet 
rreth virusit. Përndryshe 
hobi im është leximi.
Dea Krasniqi
Gjakovë

Përshëndetje,
Së pari dua t’ju përshëndes 
dhe t’ju falenderoj për pu-
nën e mrekullueshme që e 
bëni. Së dyti, dua t’ju them 

se më ka marr malli shumë 
për shokët dhe shoqet e 
klasës dhe shpresoj që ky 
viti i ri shkollor të na 
shkoj mbarë dhe vi-
rusin ta lëmë mbrapa 
në kujtesën tonë 
si diçka të pakënd-
shme nëpër të cilën na 
është dashur të kalonim. 
Juve suksese dhe punë të 
mbarë.
Arita Muharremi 
Prishtinë

Tung,
Jam Leona nga Ferizaj. 
Këngëtari im i preferuar 
është Mozzik, ai tashmë 
ka edhe një këngë të 
re.Ju lutem shkruani për 
jetën e tij, për sukseset 
e tij e po ashtu nëse keni 
mundësi publikoni një 
poster të tij. Ju falemind-
erit që tani për të gjitha.
Leona Zeqiri
Ferizaj

Tung revista më e mirë,
Unë jam Noa dhe revistën 
tuaj e lexoj rregullisht. 
Ajo që më mungon më së 

shumti janë lojërat me 
shpërblime të cilat më parë 
i organizonit. E di se në 
këtë kohë pandemie nuk 
është edhe aq lehtë por unë 
do të kisha shumë dëshirë 
të shoh që jeta në Kosovë 
po i kthehet normalitetit dhe 
se ju po organizoni lojëra 
të tilla. Të mos harroj t’ju 
them: jeni ekstra.
Noa Berisha
Prishtinë
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Hello,
I am Mirona from Prishtina; 
I have read your magazine 
since I was in high school, 
but I want to tell you that 
even though I am at the 
University, I still read it 
regularly. It is my pleasure 
to congratulate you for 
your website, which, from 
time to time, I browse with 
great pleasure. Your news 
and tips on the virus were 
very important to us. So 
just keep up the good work! 
You have my support.
Mirona Deliu
Prishtina

Hi everyone,
I like your magazine very 
much; there are always 
interviews that are different 
from others and that make 
us learn more about the 

private life of our artists. 
Also Hi-Tech and Moviema-
nia are among my favourite 
columns. If you have the 
opportunity, please write 
about the new names in the 
Kosovar music scene. Stay 
healthy and well done.
Aria Jetishi
Gjakova

Greetings all,
I am Dea from Gjakova. 
I have been reading your 
magazine regularly for a 
long time, but this time 
I want to congratulate 
you on all the news you 
have written about virus 
awareness, which I have 
followed very carefully on 
your website. They have 
helped me a lot to keep up 
with the information about 
the virus. Otherwise my 
hobby is reading.
Dea Krasniqi
Gjakova

Hello,
First of all, I want to greet 
you and thank you for the 
wonderful work you do. 

Secondly, I want to tell you 
that I miss my classmates 
very much and I hope that 
this new school year 
goes well and we leave 
the virus behind 
in our memory as 
something unpleasant 
we had to go through. 
Good luck and well done.
Arita Muharremi
Prishtina

Hi,
I am Leona from Ferizaj. 
My favorite singer is 
Mozzik; he already has 
a new song. Could you 
please write about his 
life, his successes and 
of course, if you could 
publish a poster of him!? 
Thank you in  advance 
for everything.
Leona Zeqiri
Ferizaj

Hello to the best 
magazine,
I am Noa and I read your 
magazine regularly. What 
I miss the most are the 
prize games that you used 

to organize. I know that in 
this time of pandemic it is 
not so easy, but I would 
very much like to see that 
life in Kosovo is returning 
to normal and that you are 
organizing such games. Let 
me not forget to tell you: 
you are absolutely the best!
Noa Berisha
Prishtina

Reader’s
letters

Lexues tanë të dashur!

Na duhet ndihm
a juaj!

P
ërdoreni këtë pjesë që të na tregoni:

- Ç
ka ju intereson

- Ç
ka ju pëlqen

- Ç
ka dëshironi

Ë
shtë rasti juaj që të m

errni pjesë 
në krijim

in e revistës tone. A
ndaj ju 

lusim
 që të plotësoni këtë pjesë, 

nëse m
undeni dhe t’ia dorëzoni 

një ushtari te K
FO

R
-it.

M
e nderim

e!

Fute këtë pjesë në një 
zarf, vendosi një pullë 
postale dhe dërgoje në 
adresën e m

ëposhtm
e:

H
Q

 K
FO

R
Film

 C
ity

For You m
agazine

S
trasbourg building
10 000 P

ristina

O
se vetëm

 dorëzojani 
cilitdo ushtar të K

FO
R

-it 
m

e kerkesë që ta dërgojë 
m

ë tutje.

w
w

w
.m

agazineforyou.com

Shkruaj adresën m
ë poshtë:

M
biem

ri: _______________________

Em
ri: __________________________

D
ata e lindjes: ___________________

E-m
ail: _________________________

R
ruga: _________________________

N
um

ri: _________________________

Q
yteti: _________________________

Shkolla: ________________________

A
dresa e shkollës: _______________

N
um

ri i telefonit
të shkollës: _____________________

E-m
ail

i shkollës: ______________________
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