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Dita e maturës është kulminimi i të gjithë kohës, energjisë, dhe punës që ia keni kushtuar për të
përfunduar shkollën e mesme dhe kjo ditë ua jep mundësinë që të festoni të gjitha arritjet tuaja. Kjo
përvojë jetësore unike ua jep mundësinë që të merrni pjesë në një ceremoni që i lartëson përmasat e
arritjes suaj në rrethin e shoqërisë, familjes dhe shoqeve dhe shokëve të klasës. Kjo është një mënyrë
e mrekullueshme për të theksuar fundin e këtij kapitulli të mahnitshëm të jetës suaj.
E mbarova shkollën e mesme - çka të bëj tani?
Teksa ky kapitull përfundon, është koha që ju të filloni të mendoni për hapin tuaj të radhës, një hap
ky që në një mënyrë ose tjetrën do ta formësojë pjesën tjetër të jetës suaj. Pa dyshim, e kemi fjalën
këtu për fakultetin dhe përzgjedhjen e fushës suaj të studimeve, ose më mirë të themi profesionin
tuaj të ardhshëm. Prandaj, është e rëndësishme që të kërkoni sa më shumë ndihmë që mundeni nga
familja, mësuesit, dhe çdo person tjetër i kualifikuar kur të vendosni për këtë çështje. Në përgjithësi,
zgjedhja e një drejtimi të studimeve vetëm sepse shoqet/shokët tuaj më të mirë do të jenë aty, apo
sepse dikush në familjen tuaj ka studiuar në të njëjtin drejtim nuk është gjithmonë ide e mirë.
Si ta marr vendimin më të mirë?
Ta qartësojmë një gjë, ne nuk po themi se të shkosh në fakultet me shokët dhe të dëshirosh të vazhdosh
traditën e familjes suaj, është automatikisht një pikënisje e keqe. Mirëpo, ajo që duhet të keni
parasysh është se çka ju intereson dhe cili është pasioni i juaj. Kjo është një temë që është diskutuar
gjerësisht nga shumë ekspertë të arsimit si dhe psikolog. Por, është një thënie që e përshkruan më së
miri tërë këtë diskutim dhe e cila nuk ka nevojë për shumë shpjegim: “Kthejeni pasionin tuaj në
profesion dhe nuk do të duhet të punoni asnjë ditë të vetme në jetën tuaj!”
Faktorë të tjerë që duhet t’i merrni në konsideratë
Interesimi dhe pasioni i juaj janë pa dyshim faktori më i rëndësishëm që duhet ta merrni në
konsideratë kur të zgjidhni çka do të studioni. Mirëpo, kjo nuk do të thotë se janë të vetmit.
Personaliteti i juaj, mundësitë dhe avancimi, ndihma financiare dhe bursat, natyra e punës së
preferuar, udhëzimet/mentorët dhe rrjeti mbështetës janë vetëm disa prej faktorëve të tjerë që po
ashtu duhet të merren në konsideratë. Sidoqoftë, çfarëdo që të zgjidhni, kurrë mos e harroni që ju
jeni të rinj dhe të shëndetshëm, dhe ende keni kohë që të bëni ndryshime dhe përshtatje në mënyrë që
ta formësoni të ardhmen tuaj sipas dëshirës suaj. Por, mbi të gjitha, kurrë mos e harroni se ju jeni në
lulen e jetës suaj, prandaj shijojeni dhe mos keni frikë të përjetoni përvoja të reja. Kurrë nuk i dihet,
mbase kështu përfundoni duke e gjetur thirrjen tuaj të vërtetë.
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Editorial
Graduation day is the culmination of all the time, energy, and work that you have put
into finishing high school, and it gives you a great chance to celebrate all that you have
achieved. This once in a lifetime experience gives you the chance to attend a ceremony
celebrating the enormity of your achievement whilst surrounded by your friends, family,
and classmates. It is a brilliant way to highlight the end of this amazing chapter in your life.
I finished high school - what is next?
As this chapter is finished, it is also the time for you to start thinking about your next step,
a step that one way or another will shape the rest of your life. Of course, we are talking
about college and the selection of your field of studies or better said your future occupation.
That is why it is important you get as much help as possible from your family, teachers, and
any other qualified person upon deciding on this matter. Generally, choosing a certain field
of studies only because your best friends are doing so, or because someone in your family
has studied the same is not always the best idea.
How to make the best choice?
Let us be clear, we are not saying that going to college with your best friends and
wishing to continue on your family tradition, is automatically a bad starting point.
What you must remember though is what your true interest and passion are. This
is a topic that has been covered extensively by many educational experts as well as
psychologists. But there is a saying that best describes this whole discussion and does
not need much explanation: “Make your passion your occupation and you will never
have to work a day in your life!”
Other factors to take into consideration
Your interests and passion are, without a doubt, the most important factor for you to take
into consideration upon choosing what to study. This does not mean though that they are the
only ones. Your personality, opportunities and growth, financial assistance and scholarships,
nature of preferred work, guidance/mentors and support network are just a few more factors
you must take into consideration. However, whatever you choose, never forget that you are
young and healthy, and you are still in time to make changes and adjustments so that you
may shape your future the way you want to. But, above all, never forget that you are in the
prime of your life, so do enjoy it and do not be afraid to experience new things. You never
know, you might actually end up finding your true calling.
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School of the month

SHFMU “SAKIP BELLAQA”
NË FSHATIN PATAQAN
E rrethuar me vreshtat
e pafundme të rrushit,
shkolla fillore në fshatin
Pataqan të Epërm në
komunën e Rahovecit
u hap për herë të parë
në vitin 1977. Asokohe,
hapja e saj u mundësua
pas ndërtimit të objektit
të shkollës me vetë
kontributin e fshatarëve
të fshatrave Pataqan
i Epërm dhe Nushpal,
fëmijët e të cilëve i
vijojnë mësimet aty.
vogël të nxënësve, mësimi duhet të
zhvillohet në dy ndërrime për shkak
të mungesës së hapësirës.

Drejtori, Avdullah Bellaqa

Shtatë vjet si shkollë e pavarur

Fillimisht, kjo shkollë ishte paralele
e ndarë e Shkollës Fillore “Vëllezërit
Frashëri” të fshatit Drenoc. Në vitin 2009
u përfundua ndërtimi i objektit aktual
dhe më pas nga viti shkollor 2015/16
ky institucion arsimor u pavarësua nga
shkolla amë dhe e mori emrin Shkolla
Fillore dhe e Mesme e Ulët - SHFMU
“Sakip Bellaqa”.
Krahas faktit që kjo është një shkollë
relativisht e re, ajo dallohet edhe për
numrin relativisht të vogël të nxënësve,
pasi që aty i vijojnë mësimet vetëm
105 nxënës. Përkundër numrit të
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Sipas drejtorit të kësaj shkolle, z.
Avdullah Bellaqa, mungesa e hapësirës
është problemi kryesor me të cilin
përballen nxënësit dhe mësimdhënësit
që ai i drejton. “Për shkak të
hapësirës, ne nuk e kemi as edhe
një kabinet të vetëm. Mësimdhënësit
e shkollës tonë janë në gjendje që
ti përmbushin kërkesat kurrikulare,
por na mungojnë kabinetet dhe
mjetet e tjera të konkretizimit, të
cilat janë shumë të nevojshme për
një proces të mirëfilltë mësimor,” tha
drejtori Bellaqa. Më tej ai theksoi
se për mbarëvajtjen e procesit

mësimor kujdesen 23 mësimdhënës,
12 prej të cilëve janë mësimdhënës
të përhershëm të shkollës, kurse
pjesa tjetër janë mësimdhënës që e
plotësojnë normën aty.

Hapësira mungon por jo
bashkëpunimi me prindërit
Mbase hapësira është e kufizuar, por
ajo që nuk i mungon kësaj shkolle
është bashkëpunimi dhe mbështetja
nga prindërit dhe i tërë komuniteti
i këtyre dy fshatrave. Sipas drejtorit
Bellaqa, kjo është pika më e fortë e
shkollës, dhe falë këtij bashkëpunimi
edhe sukseset nuk mungojnë,
ndonëse, siç e theksoi ai, gjithmonë
ka vend për përmirësim.
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“Nxënësit e shkollës tonë për çdo vit
kanë arritur suksese të mira në garat që i
organizon Drejtoria për Kulturë dhe Arsim
në Komunën e Rahovecit. Pra, shkolla
jonë renditet në mesin e shkollave më
të mira të komunës. Po ashtu, edhe këtë
vit shkollor, përkatësisht në muajin mars
të këtij viti, dy nxënëse të shkollës tonë
kanë marrë pjesë në garën e matematikës
të organizuar dhe të mbajtur nga Kolegji
Mehmet Akif në Prizren. Atje, dy motrat
binjake Erisa dhe Enea Makshana, nxënëse
të klasës së pestë, kanë dalë të parat me
nga 100 pikë të fituara.

Largimi i nxënësve nga shkolla
tejet shqetësues

Më tej, z. Bellaqa theksoi se një tjetër
shqetësim i madh për të është ikja e
nxënësve nga shkolla drejt shteteve të
ndryshme të Evropës. Madje, siç thotë
ai, aktualisht një ndër detyrat më të
vështira për të si drejtor i shkollës është
përgatitja e dokumenteve të nevojshme
për nxënësit që kërkojnë të largohen nga
shkolla dhe nga Kosova.

EJHS “SAKIP BELLAQA”
IN VILLAGE PATAQAN
Surrounded by endless vineyards, the elementary school in village
Pataqan i Eperm in Rahovec municipality was opened for the first
time in 1977. At the time, its opening was due to the contribution
of the residents of villages Pataqan i Eperm and Nushpal to
construct the school and whose children now attend classes there.

Seven years as an
independent school

At the beginning this school was
an annex of Elementary School
“Vellezerit Frasheri” of village
Drenoc. In 2009 the construction of
its current building was completed
and since 2015/16 school year this
institution became independent from
the school in Drenoc and got named
Elementary Junior High School – EJHS
“Sakip Bellaqa.”
Along the fact that this is a relatively
new school, it is also unique for its
relatively small number of students,
as it is attended by only 105 of them.
Despite the small number of students,
classes take place in two shifts due to
the lack of space.

Vështirësi ka, por puna
nuk ndalet
Përkundër, këtij fenomeni prekës
z. Bellaqa thekson se puna nuk
mundet dhe nuk do të ndalojë.
Rrjedhimisht, projekti kryesor që
ai synon ta realizojë është zgjerimi
i objektit dhe pajisja e shkollës
me kabinete, bibliotekë dhe fushë
sportive, në mënyrë që puna e
nxënësve dhe mësimdhënësve të
jetë edhe më frytdhënëse. Në fund,
ai i porositi të gjithë të rinjtë që mos
ta braktisin vendin, por të mësojnë,
të studiojnë, dhe të punojnë për
ta çuar Kosovën përpara, sepse siç
edhe ka thënë populli “Guri rëndë
peshon në vend të vet”.

According to school’s principal,
Mr. Avdullah Bellaqa, lack of space
is the main problem the students
and teachers face. “Due to limited
space, we have no laboratories in
our school. Our teachers meet all
curricular requirements. However,
we lack other visualisation means,
which are very important for a
proper educational process,”
principal Bellaqa said. Further, he
underlined that 23 teachers take
care for the regular educational
process, 12 of which are
permanent teachers at this school,
while the rest are complementing
the norm there.

There is lack of space but
not lack of cooperation
with parents

Space might be limited, but what
does not lack in this school is the
cooperation and support from the
parents and the entire community
of these two villages. According to
Mr. Bellaqa, this is the strongest
point of this school and thanks to
such cooperation the school does
not lack successes, although, as he
underlines, there is always room

for improvement.
“Every year, our students achieve good
success in the competitions organized
by the Directorate of Culture and
Education in Rahovec Municipality. So,
our school is ranked among the best
schools in the municipality. Also, this
school year, respectively in March, two
students from our school participated
in the math competition organized and
held by Mehmet Akif College in Prizren.
There, twin sisters Erisa and Enea
Makshana, fifth graders, came out first
with 100 points each.”

Students’ migration
is very concerning

Further, Mr. Bellaqa stressed that
the anpother big concern for him
is the migration of students from
schools to different European
countries. In fact, as he says,
currently one of the most difficult
tasks for him as a school principal
is to prepare the necessary
documents for students seeking to
leave school and leave Kosovo.

There are difficulties, but
the work does not stop
Despite this touching
phenomenon Mr. Bellaqa
emphasizes that work
cannot and will not stop.
Consequently, the main
project he intends to carry
out is to expand the facility
and equip the school with
laboratories, a library and a
sports field, so that the work
of students and teachers is
even more fruitful. In the end,
he advised all young people
not to leave the country, but
to learn, study, and work to
take Kosovo forward, because
as the proverb says, “The
stone weighs heavily only in
its place.”
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DY DEKADA TË POLICIMIT NË BASHKËSI

Policimi në bashkësi njihet si një koncept i ri në Policinë e Kosovës (PK). Ndonëse, ai është duke u
zbatuar me mjaft sukses tash e dy dekada. Sot, ai e përfaqëson filozofinë dhe strategjinë organizative në PK, që i promovon përpjekjet e bazuara në partneritetin dhe bashkëpunimin në mes
të njerëzve dhe policisë lokale. Ai ndihmon në identifikimin e problemeve për të parandaluar dhe
zbardhur krimet, për të ulur frikën nga kriminaliteti, dhe për të parandaluar dukuritë negative në
bashkësi, rrjedhimisht duke e përmirësuar cilësinë e jetës për të gjithë.

Policimi në bashkësi - një domosdoshmëri

Sipas kapiten Sali Dragidella me synimin për ta bërë
Kosovën një vend më të qetë dhe më të sigurt, në vitin
2002 Shkolla e Shërbimit Policor të Kosovës e filloi implementimin e programit të parë të Policimit në Bashkësi.
Qëllimi i këtij programi ishte zhvillimi i raporteve të reja
dhe promovimi i raporteve ekzistuese në mes të komunitetit dhe policisë. Ky program e adresonte edhe një problem
tjetër me të cilin përballej asokohe shoqëria e Kosovës,
që ishte një trashëgimi e mosbesimit dhe e mungesës së
bashkëpunimit të publikut me policinë.

Policia dhe publiku, partnerë
për mirëqenie më të mirë

“Policimi në bashkësi i balancon përgjigjet reaktive ndaj
thirrjeve për shërbim me zgjidhjen e problemeve në
mënyrë pro-aktive, duke u përqendruar në gjetjen e shkaqeve të krimit dhe prishjes së rendit. Policimi në bashkësi kërkon nga policia dhe publiku që të punojnë së bashku
si partnerë në parandalimin dhe zgjidhjen e problemeve
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për një mirëqenie më të mirë për të gjithë,” deklaroi kapiten Dragidella. Ai vazhdoi më tej duke i theksuar disa
prej përfitimeve kryesore nga implementimi i konceptit të
policimit në bashkësi:
• Bashkësia i përcjellë më lehtë shqetësimet e tyre tek
policia, gjë që mund të sjell përmirësimin e parandalimit të
krimit;
• Avancimi i partneritetit, rrjedhimisht rritjen e besimit të
publikut;
• Duke e plotësuar punën e policimit në bashkësi, institucionet e tjera mund t’i kursejnë burimet e tyre në trajtimin e problemeve;
• Një marrëdhënie e shëndoshë në mes të policisë dhe
publikut mund t’i mobilizoj këta të fundit që ta respektojnë ligjin.

Të gjithë zyrtarët policor, pjesë
e policimit në bashkësi

Policimi në bashkësi sot dallon nga koncepti i mëpar-
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KLSP-të janë trupa konsultativë për PK-në për të
identifikuar, adresuar dhe për
të zgjidhur problemet lokale
në bashkësi. Roli i PK-së
te KLSP-të është jetik. Çdo
KLSP e ka një përfaqësues të
policisë të cilët rregullisht
marrin pjesë në takimet e
organizuara dhe të drejtuara
nga kryesuesit e KLSP-ve.
Gjatë takimeve, KLSP-të dhe
PK-ja shkëmbejnë informata,
adresohen shqetësimet e publikut, dhe në të njëjtën kohë
avancohet bashkëpunimi dhe
komunikimi me publikun.

shëm që është zbatuar në PK, pasi
që tani të gjithë zyrtarët policor
janë pjesë e policimit në bashkësi.
Policia e Kosovës në themelin e saj
tani e ka veprimtarinë sektoriale,
dhe Komitetet Lokale për Siguri
Publike (KLSP) për realizimin e
aktiviteteve në partneritet me komunitetin.

Besim dhe mbështetje për
Policinë e Kosovës
Siguria e përbën një funksion
themelor dhe një prej aspekteve
më përcaktuese të çdo shoqërie
demokratike. Perceptimet dhe vendimmarrja e përditshme ndikohen
edhe nga një larmi problemesh
që lidhen me sigurinë. Prandaj,
kapiten Dragidella i kërkoi publikut
besim dhe mbështetje për PK, me
qëllim të parandalimit të krimeve,
identifikimin e kriminelëve, dhe në
raportimin e krimeve dhe dukurive
të tjera që janë të dëmshme për
bashkësitë dhe rrjedhimisht edhe
tërë shoqërinë.

Shkolla e Shërbimit Policor të
Kosovës është pararendësja
e Akademisë së Kosovës për
Siguri Publike. Ajo u themelua
nga Organizata për Siguri
dhe Bashkëpunim në Evropë
(OSBE) në shtator të vitit 1999.
Qëllimi i saj ishte formimi i një
force moderne policore, që do
ta përmirësonte besimin në
sundimin e ligjit.

TWO DECADES OF COMMUNITY POLICING
Community policing is perceived as a new concept in the Kosovo Police (KP), although, it has been implemented quite successfully for
two decades now. Today, it represents KP’s philosophy and organizational strategy. It promotes efforts based on the partnership and
cooperation between the people and the local police. It helps in
identifying problems to prevent and solve crimes, reduces the fear
of criminality, and prevents negative experiences in the community,
therefore improving everyone’s quality of life.

Community policing:
a necessity

According to Captain Salih Dragidella,
with the aim to make Kosovo a
more safe and secure place, in 2002
the Kosovo Police Service School
started implementing the first
community policing program. The
goal of this program was to develop
new relationships and promote the
existing ones between the community
and the police. This program also
addressed another problem Kosovo
society was facing back then, which
was a legacy of mistrust and lack of
cooperation of the public with the
police.

Police and the people,
partners for better wellbeing

“Community policing balances
the reactive responses to calls for
service with the proactive solving
of problems by focusing on finding
the cause of both minor offences
and serious crimes. Community
policing requires that the police
and the public work together as
partners in preventing and solving
problems for a better welfare for all”
Captain Dragidella stated. He went
on with highlighting some of the
main benefits from implementing the
concept of community policing.
• Communities transmit easier their
concerns to the police, and this can
improve crime prevention.
• Partnership advancement,
consequently increases public’s trust.
• By complementing the work
of community policing, other
institutions may save their resources
in handling problems.
• A healthy relationship between the
police and the public may mobilize
the latter to respect the law.

All police officers are part
of community policing
Na vizitoni në:
Visit us at:

Community policing today differs
from the earlier concept that was
implemented by the KP, because

LPSC are consulting bodies
for the KP to identify, address,
and solve local community
problems. The KP role in the
LPSC is vital. Each LPSC has
a police representative that
regularly attends the meetings
organized and conducted by
the LPSC Heads. During the
meeting, the LPSC and the KP
exchange their information,
public concerns are conveyed,
and at the same time the cooperation and communication
with the public is advanced.

now every police officer is part of
community policing. Currently, KP
is based on the sectorial work and
Local Public Safety Committees
(LPSC) to accomplish activities in
partnership with the community.

Trust and support
of the Kosovo Police

Safety is a fundamental function and
one of the most defining aspects of
any democratic society. Daily feelings
and decisions are also affected by a
range of problems related to security.
Therefore, Captain Dragidella asked
the public to trust and support KP,
with the aim of preventing crimes,
identifying criminals, and reporting
crimes and other experiences that
harm communities, and as a result
the entire society.

Kosovo Police Service School
is the predecessor of the
Kosovo Academy for Public
Safety. It was established in
September 1999 by the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). Its
goal was to create a modern
police force that would improve trust in the rule of law.
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KËTO GJERA DUHET T’I DIJË
ÇDO I DIPLOMUAR
Një ditë jeni rishtari i zgjuar dhe pastaj krejt papritur, jeni i rrituri tek i cili njerëzit
drejtohen për këshilla. Kur ndodhi kjo? Duke e pasur diplomimin afër, tani duket se
është koha e duhur për të reflektuar mbi vitet formuese të karrierës suaj dhe për të
mbledhur këshillat më të rëndësishme për të diplomuarit.

Mos e ngatërroni atë që ju bën të
mirë me atë që ju bën të veçantë!

Së pari, lajmi i keq. Edhe kur diplomohesh
nga një kolegj i shkëlqyer, fakti është se
bashkë me ty diplomojnë edhe shumë
të tjerë po aq të talentuar. Nuk mjafton
të jesh i mirë në atë që bën ose të kesh
nota të larta, duhet të mendosh edhe për
gjërat që të bëjnë të veçantë. Çfarë bie
në sy në rezymenë tënde? A ka aktivitete
jashtëshkollore, hobi apo punë vullnetare
për të cilat je i pasionuar? A ke përvoja
jetësore që të veçojnë? Theksoji tiparet
që të dallojnë dhe nëse nuk e ke asnjë,
fillo të punosh në këtë drejtim që tani.
Nuk është kurrë vonë për ta formësuar
brendin tënd personal, duke i bashkuar
fijet që e bëjnë jetën tënde të ndryshme
dhe propozimin tënd unik.

Angazhohuni drejt mësimit
gjatë gjithë jetës

Gjetja e përgjigjeve në ditët e sotme është
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e lehtë. Shumë më të rrallë janë njerëzit
që e dinë se cilat janë pyetjet interesante
për t’u shtruar. Ndoshta keni menduar,
pasi që sapo i keni mbaruar katër vjet
në shkollë, se jeni në vijën e finishit. Në
vend të kësaj, konsiderojeni veten se
jeni në vijën e startit dhe mënyra më
e mirë për ta garantuar një karrierë të
kënaqshme dhe emocionuese është që t’i
përkushtoheni një udhëtimi të përjetshëm
të kureshtjes dhe mësimit. Duke e pasur

parasysh shkallën e ndryshimit në botë
sot, shkathtësitë që i keni fituar gjatë
kolegjit do të veniten gjithmonë e më
shpejtë me kalimin e kohës.

Përgatituni për pikën tuaj
kulmuese

Të gjitha punët, rolet dhe projektet
në të cilat punoni, dhe industritë
dhe organizatat që përshkoni, bëhen
portofoli juaj profesional, ndaj zgjidhni
me mençuri. Grumbulloni përvojë
që do të ketë vlerë domethënëse
tregu në të ardhmen, sepse sapo të
arrini në atë pikë kulmuese, ajo do ta
përcaktojë llojin e roleve që merrni
dhe kompensimin e mundshëm.

Ndërtoni dhe ushqeni rrjetin tuaj
Me kalimin e kohës, një rrjet i
shkëlqyeshëm do të dëshmohet të
jetë një diferencues i vërtetë personal,
prandaj investoni dhe përdoreni rrjetin
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THESE THINGS EVERY
GRADUATE NEEDS TO KNOW
One day you’re the bright young rookie and then all of a
sudden, you’re the grown-up in the room to whom people are
turning for advice. When did that happen? With graduation
season around the corner, now seems like a good time
to reflect on the formative years of your career and pull
together the most important pieces of advice for graduates.

Don’t confuse what makes
you good with what makes
you special!

tuaj. Mos jini transaksional në ndërveprimet
tuaja dhe përqendrohuni në ndërtimin e
marrëdhënieve afatgjata. Filozofia e juaj duhet
të jetë që të hyni në çdo ndërveprim duke
pyetur: ‘Çka mund të bëj për të ndihmuar?’ e
kurrë ‘Çka mund të bëjë ky person për mua?’.

Kontrolloni anën tuaj të errët

Çdo forcë e ka një anë të errët dhe është e
rëndësishme ta dini se ku është kufiri. Për
shembull, njerëzit me shumë besim, kalojnë
në anën e errët të besimit dhe përfundojnë
me arrogancë. Mos lejoni që pikat tuaja të
forta të teprohen në dëmin tuaj.

Kritikët tuaj janë miqtë
tuaj më të mirë

Pranimi i komenteve - qoftë nga mentorët,
shefat apo gjatë vlerësimit të performancës është aftësi e fituar. Reagimi më i natyrshëm
ndaj vlerësimeve negative është të bëheni
defanziv dhe të jepni shumë arsyetime për
veprimet tuaja. Në vend të kësaj, shikojeni
këtë lloj kritike si dhuratë. Dita kur shefi juaj
nuk ju thotë se si mund të përmirësoheni,
është dita kur ata mendojnë se ju nuk mund
të shkoni më tej. Pra, mbajeni mendjen etë
hapur dhe dëgjoni kritikat, duke e ditur
se kjo ju tregon për personin që e jep atë
kritikë po aq edhe sa për veten tuaj.

Rritja vjen me dhimbje të shtuar

Do të ishte e pasinqertë nëse ju them se
rruga përpara do të jetë gjithmonë lart
dhe djathtas. Jeta jo vetëm që do t’ju çojë
në drejtime që nuk i keni pritur kurrë, por
do të ketë përdredhje, kthesa, pengesa
dhe dështime që nuk do t’i parashikoni
dhe me siguri nuk do t’i shijoni. Mos
harroni, nuk ka rritje pa dhimbje të
shtuar. Do të ketë ulje-ngritje, asnjëra
prej të cilave nuk do të zgjasë. Gjithçka që
mësoni, një ditë mund ta ligjëroni.

First, the bad news. Even when you
graduate from a great college, the fact
is a lot of equally talented people are
graduating too. It’s not enough to be
good at what you do or to have achieved
high grades; you also need to think
about the things that make you special.
What stands out on your résumé? Are
there extracurricular activities, hobbies
or volunteer work that you’re passionate
about? Do you have life experiences that
set you apart? Highlight the traits that
differentiate you, and if you don’t have
them yet start working on them now.
It’s never too late to purposefully shape
your personal brand, threading together
the strands that make your life different
and your value proposition unique.

make sure you invest in and leverage
yours. Don’t be transactional in your
interactions, and focus on building longterm relationships. Your philosophy has
to be to go into every interaction asking,
‘What can I do to help?’ and never, ‘What
can this person do for me?’.

Control your dark side

Every strength has a dark side and
it’s critical that you know where the
line is. For example, people with lots
of confidence – cross over to the dark
side of confidence and you end up with
arrogance. Don’t let your strengths run
amok to your detriment.

Your critics are your
best friends

Receiving feedback - whether it’s
from mentors, bosses or during a
performance review - is an acquired
skill. The most natural reaction to
Commit to lifelong learning
negative feedback is to become
Finding answers nowadays is easy. Far
defensive and provide a litany of
rarer are people who know what are the
rationalisations for your actions.
interesting questions to ask. You may be
Instead, see this kind of feedback
thinking, having just finished four years
as a gift. The day your boss stops
in school, that you are at the finish line.
telling you how you can improve is
Instead, consider yourself at the starting
the day they think you’ve gone as
line, and the best way to guarantee
far as you can. So, keep an open
a fulfilling and exciting career is to
mind and take the feedback on
commit to a lifelong journey of curiosity
board, knowing that it’s telling you
and learning. Given the rate of change in
just as much about the person
the world today, the skills you acquired
giving it as it is about yourself.
during college are going to have an
increasingly shorter half-life.

Prepare for your tipping point

All the jobs, roles and projects you work
on, and the industries and organisations
you traverse become your professional
portfolio, so choose wisely. Accumulate
experience that will have meaningful
market value in the future, because
once you reach that tipping point it will
determine the kind of roles you get and
the compensation you can command.

Build and nurture your network
In time, a great network will prove to
be a true personal differentiator so

Growth comes with
growing pains

It would be disingenuous to tell
you that the path ahead is always
going to be straight up and to
the right. Life is not only going to
take you in directions you never
expected, but there will be twists,
turns, obstacles and failures that
you won’t anticipate and likely
won’t enjoy. Remember - there is
no growth without growing pains.
There’ll be ups and downs, neither
of which will last. Everything you
learn is something you too can
teach one day.
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SARDI
“Që herët e kam nisur muzikën, në moshën
5 vjeçare, pa e ditur atëherë që kjo do të
ishte rruga e jetës sime. Fillimisht ka qenë
një hobi, por duke u rritur dhe angazhuar
në më shumë aktivitete muzikore e
kuptova se ishte vendi ku unë përkas dhe
që ia vlen të luftoj për të.”
Sardi Strugaj
Cilat performanca deri më
tani ishin më emocionuese
për ty?

Do të veçoja performancën në
‘Fest59’, aty ku përzgjidhet edhe
përfaqësuesi i Shqipërisë për
në Eurosong, me këngën “Ka me
t’ba me kajt”, ku u rendita në
vendin e dytë.

Si kanë ndikuar këto përvoja
në formësimin tënd si njeri
dhe si muzikant?

Kohët e fundit kam kaluar
kohë me veten dhe me njerëz
të talentuar që e vlerësojnë
muzikën e mirë. Në këtë mënyrë
e gjeta veten dhe stilin që tani
e kam. Për të qenë artist i mirë
dhe profesionist duhet patjetër
të jesh Njeri në radhë të parë.
Kombinimi i të dyjave e sjell
artin e bukur.

Si është procesi yt krijues?

As vetë nuk e di
Çdo
gjë ndodh spontanisht. I
referohem fillimit, pra krijimit
të tekstit dhe vijës melodike.
Shumë orë të ditës i kaloj në
studio duke provuar tekste
dhe vija të ndryshme, dhe
zakonisht ato më të bukurat
dalin atëherë kur nuk kam
shumë mendim, por më së
shumti emocion dhe instinkt.

A këndon në dush?

Po nuk këndove në dush nuk
ia vlen fare . Zakonisht aty i
provoj këngët e reja dhe nëse
janë këngë dushi atëherë jemi në
rrugë të mbarë.

Cila është këshilla më e mirë
që ta ka dhënë dikush?

Mos hiq dorë kurrë nga ajo që
do. Nëse dorëzohesh je direkt
i humbur. Nëse nuk heq dorë,
dhe ke durim, atëherë do t'ia
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dalësh patjetër.

A di të luash në
ndonjë instrument
muzikor?

Profesionalisht jo,
por di ti bie kitarës
dhe pak pianos. Por,
nuk e marr guximin
ta shoqëroj veten
në publik akoma
. Prandaj ua lë
profesionistëve në
dorë këtë gjë.

Çfarë arritje
pret që të
përmbushësh në
pesë deri në dhjetët vjetët
e ardhshme?
Ndoshta 10 vite janë shumë
për të vendosur objektiva,
duke e parë që jeta lëviz
shumë shpejt dhe planet
jo gjithmonë dalin ashtu
siç i mendon. Por në 5
vitet e ardhshme objektivi
kryesor që kam është të jem
i përmbushur në karrierën
time.

A të ka shkuar ndonjëherë
mendja që të braktisësh
gjithçka dhe të fillosh nga
e para?
Nuk është e thjeshtë të
bësh atë që e do. Do punë
dhe sakrificë çdo ditë. Ka
momente errësire kur mund
të të shkojë mendja të
heqësh dore nga ëndrra e të
vazhdosh diçka tjetër. Por,
për mua është e qartë që kjo
është rruga ime, dhe do t'ia
dal me çdo kusht.

Cilën këngë e këndon më
me dëshirë?

Të gjitha i këndoj me shumë

dëshirë, momenti kur këndoj
“Sytë” apo “A ja thash” apo
edhe “E pash un djallin” dhe
i gjithë publiku i këndon me
mua, është shumë kënaqësi
dhe më mbushet zemra plot.
Por, personalisht e shijoj
shumë “Ka me t’ba me kajt”.

Si duket dita jote e
zakonshme?

Mëngjesi së fundmi më
gjen në palestër ku e nisi
ditën me aktivitete fizike.
Më pas deri në darkë jam
në studio, aty ku fokusohet
çdo gjë drejt muzikës,
krijimit dhe përpunimit të
projekteve që i publikoj.
Gjatë fundjavave gjej kohë
edhe për shoqërinë dhe
familjen, apo edhe për
veten për të kaluar pak
pushim nga java.

Si preferon të komunikosh
me mesazhe apo
telefonata?
Mesazhet më hutojnë pak
sepse nuk arrij dot t’i lexoj
emocionet kështu që jam
më shumë te telefonatat ose
takimet.

Facebook, Instagram,
Snapchat, Whatsap... cila
është platforma jote e
preferuar?

Instagrami është i preferuari.

Emojit - sa i përdor dhe
cilat i përdor më shumë?

I përdor për tu shpreh pak më
thjesht

Destinacioni turistik i
ëndrrave?

Afrika më pëlqen shumë, dhe
çdo vend tropikal. E shijoj
natyrën jashtë mase.

Me cilët artistë të
famshëm botërorë do të
darkoje?
Me Stromae, Coldplay, Sia,
Dua Lipa do të ishte mirë

A është dashuria
vetëm fjalë?

S’ka se si. Dashuria as nuk
përshkruhet dot me fjalë.
Mund të shkruajmë shumë
për dashurinë, por asnjë nuk
arrin dot të përshkruaj vërtet
emocionin e dashurisë. Për
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SARDI

“I joined the world of music early, at the age of 5, not knowing that this would be my
life journey. First, it was a hobby, but growing up and engaging in more musical activities, I realized that it was the place I belong to and is worth fighting for.”
Sardi Strugaj
Which performances so far
have been the most exciting
for you?

I would single out my
performance in ‘Fest59’, where
the representative of Albania
for the Eurosong was selected,
with the song “Ka me t’ba me
kajt”, and I ranked second.

How have these experiences
shaped you as a person and
as a musician?

PROFILI:

Emri dhe mbiemri: Sardi Strugaj
Data e lindjes: 07 Shtator 1995
Vendi i lindjes: Pukë
Gjatësia: 191 cm
Pesha: 80 kg
Ngjyra e syve: Gjelbër
Ngjyra e flokëve: Gështenjë
Ushqimi i preferuar: Lazanja
dhe fli
Këngëtari/ja i/e preferuar:
Stromae
Ngjyra e preferuar: E zeza
Talenti sekret: Gatimi
Sporti i preferuar: Volejboll
Sportisti/ja i/e preferuar:
Lorik Cana
Cilat janë virtytet tuaja:
Besnikëria, sinqeriteti,
gjendshmëria.
Kompania incizuese: Undefined
Entertainment

mua, ajo është virtyt hyjnor.

Cilat janë dëshirat e tua
për llambën e Aladinit?

1. Shëndetin e familjarëve dhe të
dashurve të mi.
2. Turne në çdo trevë
shqipfolëse.
3. Sa më shumë këngë të bukura.
Porosia jote për të rinjtë në
Kosovë?
Vazhdoni ta mbani gjallë
kulturën dhe traditat e bukura
që i kemi.

I have recently spent time with
myself and talented people
who appreciate good music.
That way, I found myself
and my style. Of course, to
be a good and professional
artist, one must definitely be
a Human in the first place.
However, the combination of
both brings beautiful art.

What is your creative
process?

I really don’t know.
everything happens
spontaneously. I am referring
to the beginning, i.e., the
creation of the lyrics and the
melody line. I spend many
hours of the day in the studio
trying various lyrics and lines,
and usually, the most beautiful
ones come out when I’m not
engulfed in deep thoughts, but
mostly through emotions and
instinct.

Do you sing in the shower?

If you don't sing in the shower,
it's not worth it . Usually, I
try new songs there, and if they
stick as shower songs, we are
on the right track.

What is the best advice
someone has given to you?

Never give up on what you
want. If you give up, you are
lost. On the other hand, if you
do not give up and you have
patience, you will definitely
succeed.

Can you play any musical
instrument?

Not professionally, but I know
how to play the guitar and a
little piano. But, I do not dare
to accompany myself in public
yet . So I leave it to the

professionals.

What are your expected
achievements in the next five
to ten years?
Maybe 10 years is too long
to set goals, seeing that life
moves too fast and plans do
not always turn out the way
you think. But in the next 5
years, my main goal is to be
fulfilled in my career.

Has it ever occurred to you
to abandon everything and
start over?

It is not easy to do what you
love. It requires work and
sacrifice every day. There are
dark moments when it may
occur to you to give up on a
dream and pursue something
else. But, for me, it is clear
that this is my path, and I will
succeed at all costs.

Which song do you love to
sing the most?

I sing them all with great
pleasure, however singing
“Sytë” or “A ja thash” or even “E
pash un djallin” and the whole
audience singing with me gives
me a lot of pleasure and fills
my heart. But, personally, I
really like “Ka ma t’ba me kajt”.

What does your ordinary day
look like?

Morning finds me in the gym,
where I start the day with
physical activity. After that,
one may find me in the studio
until dinner, focusing on music,
creation, and processing
the projects I publish. On
weekends I find time for
friends and family or for
myself, spending some time off
from the week-long work.

How do you prefer to
communicate through
messages or phone calls?

Messages confuse me a little
because I can not read the
emotions, so I am more into
phone calls or meetings.

Facebook, Instagram,
Snapchat, Whatsapp ... what
is your favorite platform?
I prefer Instagram.

Emojis - do you use them,
and which ones do you use
the most?

I use them to express myself
in a simplier way

Dream tourist destination?
I like Africa very much, and
tropical countries. I enjoy
nature immensely.

Which world-famous artists
would you have dinner with?
Stromae, Coldplay, Sia, Dua
Lipa would be great.

Is love just words?

No way. Love cannot even be
described in words. We can
write a lot about love, but no
one can really describe the
emotion of love. To me, it is a
divine virtue.

What are your wishes for
Aladdin’s lamp?

1. Good health to my family
and loved ones.
2. Touring in every Albanianspeaking region.
3. Many beautiful songs.

Your message for the youth
in Kosovo?

Continue keeping our beautiful
culture and traditions alive.

PROFILE:

Name and Surname:
Sardi Strugaj
Date of birth:
7 September 1995
Place of birth: Pukë
Height: 191 cm
Weight: 80 kg
Eye colour: Green
Hair colour: Chestnut
Favorite food: Lasagna
and flija
Favorite singer: Stromae
Favorite colour: Black
Secret talent: Cooking
Favorite sports: Volleyball
Favorite athlete:
Lorik Cana
What are your virtues?
Loyalty, sincerity,
resilience.
Recording company:
Undefined Entertainment
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TË FLASËSH ME DIKË NE GJUHËN
E TIJ ËSHTË SHENJË E KUJDESIT,
RESPEKTIT DHE TOLERANCËS
Njohja e gjuhëve të huaja
ju mundëson që të njihni
pikëpamje të ndryshme,
të përparoni gjithmonë
dhe të mos qëndroni në të
njëjtin vend, por kjo njohuri
ju mundëson në radhë të
parë që të krijoni miqësi.
Në Kamenicë, një qytezë në
Kosovën lindore, serbët dhe
shqiptarët po e mësojnë
gjuhën e komunitetit tjetër,
duke u përpjekur që t’i
kapërcejnë dallimet që i
ndajnë, por edhe të rrisin
mundësitë e punësimit.
Ligjërues janë Bojan Stamenkoviq, i cili
u mëson nxënësve shqip, dhe Teuta
Kastrati e cila ligjëron serbishten. Në
fillim të bisedës për revistën 4You
Magazine, ata të dy na thonë se njerëzit
që po e mësojnë gjuhën e fqinjëve
të tyre do t’i ndihmojë të gjithë që t’i
tejkalojnë dallimet, si dhe t’i afrojnë
komunitetet në këtë komunë dhe në
mbarë Kosovën me njëri-tjetrin. Koha e
pandemisë e bëri të pamundur mbajtjen
e mësimeve në mënyrë tradicionale,
por ata filluan të organizojnë mësime
online dhe numri i pjesëmarrësve
është vazhdimisht në rritje. Gjatë
mësimit, Stamenkoviq shqipton
me kujdes fjalët në gjuhën
shqipe. Ai flet rrjedhshëm dhe
saktë, kështu që është e vështirë
të vërehet se ai nuk po e flet
gjuhën e tij amtare. Grupi i tij
përbëhet nga nxënës që vijnë nga
pjesë të ndryshme të Kosovës,
dhe janë të moshave dhe grupeve
të ndryshme etnike.

lehtëson nxënësve të tij mësimin e
shqipes. “Jam krenar me të gjithë
nxënësit e mi që kanë mësuar shqip
në tre vitet e fundit të cilëve u kam
dhënë mësim dhe janë më shumë se
dyqind të tillë. Më mbushet zemra
kur i takoj sot dhe shoh që ata
mund të komunikojnë pa problem
me fqinjët shqiptarë”, na tha Bojani.
Kolegia e tij, Teuta, ua mëson
serbishten shqiptarëve që duan ta
mësojnë serbisht ose t’i përmirësojnë
njohuritë e tyre në këtë gjuhë. Ajo
thotë se tekstet nga të cilat mësojnë

Mësoni gjuhët e fqinjëve dhe
mendoni për veten
Sipas tij, fakti që gjuha e tij
amtare është serbishtja, ia
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Bojan Stamenkoviq

pjesëmarrësit janë shumë të mira, si
dhe që interesimi për kurset dhe numri
i pjesëmarrësve është vazhdimisht
në rritje. Sipas saj, të rinjtë duhet ta
lënë të shkuarën prapa dhe të mos
lejojnë që të ndikohen nga ata që
e promovojnë ndarjen ndëretnike.
Kjo do t’ua mundësojë që të shohin
përfitimet e vërteta të të mësuarit
të gjuhëve të fqinjëve të tyre, sepse
ata shkojnë në shkollë dhe jetojnë
pranë njëri-tjetrit. “Mësoni gjuhën
e fqinjëve tuaj, mendoni për veten,
hiqni qafe stereotipet, mos kini frikë
nga ndryshimi dhe
shikoni kah e ardhmja.
Komunikimi është
shumë i rëndësishëm,
qoftë në procesin e
pajtimit, qoftë në jetën
e përditshme. Kjo është
pika më e rëndësishme,
që çdo gjë tjetër të
fillojë”, shton ligjëruesi
Bojan Stamenkoviq.
Jelena Saviq Rashiq
është një nga
pjesëmarrëset në
kurs, e cila vjen nga
Graçanica. Ajo është
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Kamenica, Mamusha, Dragashi,
Mitrovica e Veriut dhe Mitrovica e
Jugut janë pesë komunat e Kosovës që
kanë përfituar nga një projekt i Organizatës Ndërkombëtare për Migrim, i
mbështetur nga Ambasada Britanike
në Kosovë, e cila ofron kurse falas
të gjuhës shqipe dhe serbe. Kurset
në Kamenicë mbahen çdo ditë, dhe
organizatorët kanë përpiluar tekste
shkollore që ofrojnë njohuri bazë të
gjuhës shqipe dhe serbe. Në përfundim
të kursit të përfunduar me sukses,
pjesëmarrësit marrin certifikata.
punonjëse sociale dhe ka vendosur që
të mësojë shqip në mënyrë që punën ta
bëjë sa më mirë dhe të ketë komunikim
më të mirë me fqinjët. Ajo shton me të
qeshur se njohja e saj e shqipes është
veçanërisht e rëndësishme kur bën pazar.
Do të dëshiroja që të gjithë të rinjtë të
mësojnë të paktën bazat e gjuhës së
fqinjëve të tyre. “Të flasësh me dikë në
gjuhën e tij është shenjë e kujdesit,
respektit, tolerancës dhe ofron mundësi
të shumta për përparim. Kamenica është
multietnike, ashtu si edhe Kosova, dhe
njohja e një gjuhe tjetër është thesar”,
përfundoi Jelena Saviq Rashiq në fund të
intervistës për revistën 4You Magazine.

Kurset organizohen disa herë në
vit, dhe të gjithë ata që dëshirojnë të
bëhen pjesëmarrës në kurse online
në gjuhën serbe dhe shqipe, mund
t’i përcjellin publikimet e kurseve të
ardhshme në faqen e OJQ-së Qendra për Iniciativa Sociale - CSI.

Na vizitoni në:
Visit us at:

TALKING TO SOMEONE IN THEIR LANGUAGE IS A
SIGN OF ATTENTION, RESPECT, AND TOLERANCE
Knowledge of foreign languages enables you to get to know
different views, to always progress and not to stand in the same place,
but this knowledge primarily enables you to make friends. In Kamenica,
a small town in eastern Kosovo, Serbs and Albanians are learning the
language of each other, trying to overcome the differences that divide
them, but also to increase employment opportunities.
Their lecturers are Bojan Stamenkovic,
who teaches Albanian to the students,
and Teuta Kastrati, who teaches
Serbian. At the beginning of the
conversation for 4You Magazine, the
two of them tell us, people who are
learning their neighbor’s language
will help everyone to overcome
differences, as well as to bring
communities in this municipality and
throughout Kosovo closer to each
other. The time of the pandemic
made it impossible to conduct
classes in the traditional way, but
they started organizing classes online,
and the number of participants is
constantly increasing. While teaching,
Stamenkovic carefully pronounces
words in Albanian. He speaks fluently
and precisely, so it is difficult to
notice that he does not speak his
native language. His group consists of
students who come from various parts
of Kosovo and are of different ages
and ethnic groups.

Learn the languages of your
neighbors and think for yourself
According to him, because his native
language is Serbian it is easier for
his students to learn Albanian. "I am
proud of all my students who have
learned Albanian in the past three
years that I have been teaching, and
there are more than two hundred of
them. My heart is full when I meet
them today and I see that they can
communicate with their Albanian
neighbors without any problems",
Bojan told us. His colleague Teuta
teaches Kosovo Albanians who
want to learn Serbian or improve
their knowledge of this language.
She says the textbooks from which
the participants learn are very well
made, also the interest in the courses
and the number of participants is
constantly growing. According to her,
young people should leave the past
behind and not let themselves be
influenced by those who promote
inter-ethnic divisions. This will
allow them to see the real benefits
of learning the language of their
neighbors, because they go to school
and live next to each other. "Learn
the language of your neighbors, think
for yourself, get rid of stereotypes,
do not be afraid of change and look
to the future. Communication is very

important, either in the process of
reconciliation or in everyday life.
That is the most important item, so
that everything else can start", adds
lecturer Bojan Stamenkovic.

Kamenica, Mamusa, Dragas, North
Mitrovica and South Mitrovica
are five Kosovo municipalities that
have benefited from a project of
the International Organization for
Migration, supported by the British
Embassy in Kosovo, which offers
free Albanian and Serbian language
courses. Courses in Kamenica are
held daily, and the organizers have
compiled textbooks that provide
basic knowledge of Albanian and
Serbian. At the end of the successfully completed course, participants
receive certificates.
Jelena Savic Rasic is one of the
participants in the course, who
comes from Gracanica. She is a social
worker, and she decided to learn
Albanian so that she could do her job
as well as possible and have better
communication with her neighbors.
She adds with a laugh that her
knowledge of Albanian is especially
important when she goes shopping.
I would also like all young people
to learn at least the basics of the
language of their neighbors. "Talking
to someone in their language is a sign
of attention, respect, tolerance and
provides numerous opportunities for
progress. Kamenica is multi-ethnic, as
is Kosovo, and knowledge of another
language is a treasure", concluded
Jelena Savic Rasic at the end of the
interview for 4You Magazine.

The courses are organized several
times a year, and everyone who
wants to become a participant
in online courses in Serbian and
Albanian, can follow the publication of the upcoming courses on
the website of the NGO Centre for
Social Initiatives - CSI.
13

5 KRIJESA JASHTËZAKONISHT
TË BUKURA TË DETIT
Me siguri i keni parë delfinët lozonjarë dhe balenat madhështore blu, por kur është hera e fundit që i keni
kushtuar vëmendje kërmillit ose moluskut të përulur? Në vitin 2019, një peshkatar i karavidheve në Maine
na kujtoi bukuritë më pak të njohura të oqeanit kur e kapi një karavidhe të rrallë pambuku, të emërtuar dhe
admiruar për guaskën e saj të ndezur të kaltër, rozë dhe vjollcë. Nëse një specie kaq e bukur si kjo fshihet në
ujë, atëherë çfarë krijesash të tjera të bukura të detit ka atje?

Nudibranch

Ndoshta i njihni nudibranchs me emrin e tyre
joformal: kërmij deti. Këto molusqe detare me
trup të butë i përfshijnë më shumë se 3000
specie që jetojnë në dete në të gjithë botën.
Nudibranchs mund të kenë larmi ngjyrash
dhe modelesh të ndritshme, të bukura. Ky
është një mekanizëm mbrojtës për shkak të
mungesës së guaskës. Ato transformohen
me bimët rreth tyre për t'u kamufluar nga
grabitqarët. Për më tepër, ngjyrat e ndezura
i largojnë rreziqet e mundshme pasi në
përgjithësi sinjalizojnë se një krijesë është
helmuese (edhe nëse nuk është).

Oktapodi i kokosit

Oktapodi i kokosit konsiderohet si një nga
jovertebrorët më inteligjentë në mbretërinë e
kafshëve. Ai përdor në mënyrë mbresëlënëse
mjete - të tilla si lëvozhgat e kokosit - për t'u
fshehur dhe mbrojtur nga grabitqarët.
Kur nuk fshihet në një bunker të bërë vetë,
oktapodi i kokosit është një krijesë e bukur
deti. Pamja e tij dallohet për kontrastin
midis toneve të lehta dhe të errëta. Modeli
me teksturë i trupit të tij kryesor të kujton
lëkurën e gjarprit, ndërsa thithësit me ngjyrë
të çeltë shfaqen poshtë trupit të errët teksa
ky cefalopod noton dhe madje ecën përgjatë
dyshemesë së oqeanit.

Ylli i brishtë

Të lidhur ngushtë me yjet e detit, yjet e brishtë
lëvizin me shpejtësi përgjatë shtratit të detit,
falë krahëve të gjatë dhe të hollë. Atraktiviteti i
tyre mund t'i atribuohet simetrisë së tyre, me çdo
krah që lëvizë nga disku qendror.
Yjet e brishtë janë madhështorë dhe të
shkathët në lëvizjen e tyre. Ata e kombinojnë
një cilësi elegante, të ngjashme me gjarpërin
me fleksibilitetin për të tërhequr veten drejt
drejtimit të synuar.
Ata janë gjithashtu të shkëlqyeshëm në kryerjen e
veprimeve te shumta, me një gojë me pesë nofulla
dhe aftësi për të rigjeneruar krahët e humbur.
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5 UNEXPECTEDLY BEAUTIFUL
SEA CREATURES
You have likely ogled at playful dolphins and majestic blue whales, but
when is the last time you paid mind to the humble snail or mollusk? In 2019,
a lobsterman in Maine reminded us of the lesser-known beauties of the
ocean when he caught a rare cotton candy lobster, named, and admired for
its bright blue, pink, and purple shell. If a species as pretty as this is lurking
in the water, what other beautiful sea creatures are out there?`

Nudibranch
Karkaleci Mantis

As karkalec, e as një mantis, ky stomatopod
është vetëm dhjetë centimetra i gjatë. Me një
trup të gjatë, shumëngjyrësh dhe sy të mëdhenj
e të shndritshëm, karkaleca mantis me siguri që
i bën të tjerët të kthejnë kokën.
Megjithatë, kjo krijesë e detit është më
e rrezikshme se sa duket. Ajo përdor
shkopinjtë e saj të vegjël por të fuqishëm për
të thyer predhat e gjahut të saj me grushte
me forcën e një plumbi të kalibrit 22. Në fakt,
kur studiohen, shkencëtarët duhet të mbajnë
karkalecin mantis në rezervuarë të trashë
plastikë sepse grushtat e tyre të fuqishëm
mund të thyejnë xhamin.

You probably know of
nudibranchs by their informal
name: sea slugs. These softbodied marine mollusks include
more than 3,000 species and
live in seas all over the world.
Nudibranchs can be a variety
of bright, beautiful colors and
patterns. This is a defense
mechanism because of their lack
of shell. They resemble the plants
around them to camouflage
themselves from predators.
Additionally, bright colors scare
away potential dangers as they
generally signal that a creature is
poisonous (even if it isn't).

Coconut Octopus

The coconut octopus is
considered one of the most
intelligent invertebrates in the
animal kingdom. It impressively
uses tools - such as coconut
shells - to conceal itself and
protect from predators.

Dragoi si gjethe e detit

Edhe pse mund të duket si copa të algave
të detit, dragoi me gjethe deti është një
peshk i lidhur me kalin e detit. Të njohur
si "gjethe", këto krijesa janë mbretër të
kamuflazhit, që jetojnë mes leshterikëve
dhe algave të detit në ujërat e Australisë
jugore dhe lindore.
Zgjatjet e luhatshme mund të duken si
shtojca funksionale, por dragoi me gjethe
deti përdor pendë të holla, pothuajse
transparente për të lëvizur në ujë. Edhe
më mbresëlënëse është se kjo krijesë
e bukur e detit e ka aftësinë që të
ndryshojë ngjyrën për t'u përshtatur me
mjedisin e saj.

When it's not hiding in a selfmade bunker, the coconut
octopus is a beautiful sea
creature. Its appearance
is notable for its contrast
between light and dark tones.
The textured pattern of its
main body is reminiscent of
snakeskin, and light-colored
suckers pop underneath the
darker body as this cephalopod
swims and even walks along the
ocean floor.

Brittle Star

Closely related to starfish,
brittle stars move briskly
along the seafloor, thanks
to long, slender arms.
Their attractiveness can be
attributed to their symmetry,
with each arm protruding

from a central disk.
Brittle stars are majestic and agile
in their movement. They combine
a graceful, snakelike quality
with flexibility to pull themselves
toward their intended direction.
They are also excellent
multitaskers, with a fivejawed mouth and the ability to
regenerate lost arms.

Mantis Shrimp

Neither a shrimp nor a mantis, this
stomatopod is only ten sentimeters
long. With a long, colorful body
and big, bright eyes, the mantis
shrimp surely turns heads.
However, this sea creature is
more dangerous than it lets
on. It uses its tiny but powerful
clubs to break the shells of its
prey with punches with the force
of a .22 caliber bullet. In fact,
when being studied, scientists
must keep mantis shrimp in
thick plastic tanks because their
powerful punches can actually
break glass.

Leafy Seadragon

Though they may look like
pieces of seaweed, the leafy sea
dragon is a fish related to the
seahorse. Known as "leafies,"
these creatures are kings of
camouflage, living among kelp
and seaweed in the waters off
south and east Australia.
The flowing protrusions may look
like functioning appendages, but
the leafy sea dragon uses thin,
nearly transparent fins to propel
itself through the water. Most
impressively, this beautiful sea
creature has the ability to change
color to match its surroundings
for better camouflage.

(Source: https://www.treehugger.com)
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Si ta mbjellim
një avokado nga fara
Avokado është një frut ekzotik me origjinë nga Amerika Qendrore dhe Jugore.
Kjo bimë ka vlera të larta ushqyese dhe është e pasur me yndyrna të shëndetshme,
vitamina dhe karotenoid. I përket familjes së dafinës dhe ekkzistojnë rreth 80 lloje
të ndryshme avokadosh: Bacon, Fuerte, Hass, Reed, Gwen, Pinkerton dhe Zutano
janë vetëm disa prej tyre. Disa lloje mund të rriten deri në 20 metra. Ky frut po
bëhet gjithnjë e më popullor në dietën shtëpiake dhe klima në të cilën jetojmë është
e përshtatshme për rritjen e tij. Prandaj, ne ju zbulojmë se si të mbillni avokado në
shtëpinë tuaj në disa hapa të thjeshtë.

Çka ju nevojitet:
• Avokado
• Thikë
• 4 rrëmojëse
• Kavanoz / gotë e madhe
• Ujë
Dhe më vonë, vazo, dhe për
mbjellje dhe guralecë për
kullim.

Ja çfarë duhet të bëni:
Fillimisht, prejeni avokadon përgjysëm me thikë
dhe hiqeni farën nga fruti. Kushtojini vëmendje
se cili skaj i farës së frutit është lart dhe cili skaj
ështe poshtë.
Më pas ngulni katër kruajtëse dhëmbësh në farë,
duke u siguruar që ato të jenë ngjitur në të njëjtin
nivel dhe në distancën e duhur. Më pas mbushni
kavanozin ose gotën me ujë pothuajse deri në majë
dhe vendosni farën sipër kavanozit në mënyrë që të
qëndrojë në sipërfaqen e ujit. Është e rëndësishme
që fara të jetë pjesërisht në ujë, por jo plotësisht e
zhytur në të.
Duhet të kontrolloni nivelin e ujit çdo ditë dhe ta
mbushni sipas nevojës.
Pas disa javësh (deri në tetë javë), membrana do të
ndahet dhe fara do të plasaritet. Farës i duhen dy
muaj që të lëshojë rrënjë, ndërsa gjethet fillojnë të
dalin në vendin ku është plasaritur.
Kur të jetë tharë plotësisht fara, vendoseni atë në
një tenxhere më të madhe. Ky proces prefrohet të
bëhet në periudhën nga marsi deri në qershor për
të shmangur temperaturat e ulëta dhe ngrirjen.
Vendosni guralecat në fund të tenxheres dhe mbillni avokadon në dhe të pasur me humus, gjegjësisht
në një tenxhere me madhësi njëzetë deri në njëzetë
e pesë centimetra, duke e lënë gjysmën e sipërme
të farës të ekspozuar. Avokadot preferojnë rreze të
diellit, ndaj vendoseni tenxheren në një dritare me
shumë diell.
Ujiteni shpesh avokadon; është e rëndësishme
që toka të jetë e lagësht, por jo shumë e lagur.
Nëse gjethet bëhen të verdha, ky është një tregues
që bima është e ujitur shumë. Për ta parandaluar këtë, ndaloni procesin e ujitjes për disa ditë.
Ndërsa bima rritet, farat teren dhe në fund thahen
tërësisht.
Nëse dëshironi që bima të jetë me shkurre, kur të
arrijë lartësinë 30 centimetra, prisni disa gjethe
nga lart; kjo do të nxisë rritjen e gjetheve të reja.
Vetëm për ta bërë me dije, megjithëse kjo bimë
mund të rritet në klimën tonë, avokadot nuk japin
fruta. Ju mund ta rritni atë vetëm si një bimë
shtëpie; është e lehtë për t'u kujdesur dhe përshtatet në mënyrë të përkryer në brendësi.

Ju lutemi na dërgoni
punimet tuaja në këtë email:
magazineforyou2003@gmail.com
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Shpresojmë që ju ka pëlqyer sugjerimi ynë dhe që keni kuptuar gjithçka. Na tregoni nëse keni
ndonjë pyetje dhe nëse vendosni të mbillni avokado vetë sepse do të donim të shihnim fotot tuaja.
(Burimi: https://www.handmadecharlotte.com)
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How to plant
an avocado from seed
Avocado is an exotic fruit originating in Central and South America. This plant has a high
nutritional value, and it is rich in healthy fats, vitamins, and carotenoids. It belongs to the
laurel family, and there are as many as 80 different varieties of avocado: Bacon, Fuerte,
Hass, Reed, Gwen, Pinkerton, and Zutano are just some of them. Some species can grow
up to 20 meters. This fruit is becoming increasingly popular in home diet, and the climate
in which we live is suitable for its growth. So we reveal to you how to plant avocados in
your home in a few simple steps.

Here’s what you will do:
What you need:
• Avocado
• Kniffe
• 4 Toothpickes
• Jar / big glass
• Water
And later, pots, soil for
planting and pebbles for
drainage.

First, cut the avocado in half with a knife and
remove the seed from the fruit. Pay attention
to which end of the seed of the fruit is up
and which end is down.
Then pierce four toothpicks in the seed,
making sure they are stuck at the same level
and the right distance. Then fill the jar or
glass with water almost to the top and place
the seed on top of the jar so that it stands at
the very surface of the water. It is important
the seed to be partially in the water, but not
completely immersed.
You need to check the water level daily and
top up as needed.
After a few weeks (up to eight weeks) the
membrane will separate and the seed will
crack. It takes two months for the seed to
grow root, and at the place where it cracked,
the leaves begin to develop.
When the seed is completely dry, plant it into
a larger pot. It is convenient to transplant
the plant in the period from March to June, to
avoid low temperatures and freezing.
Place pebbles on the bottom of the pot and
plant the avocado in humus-rich soil in a
pot twenty to twenty-five centimeters in size,
leaving the top half of the seed exposed.
Avocados love sunlight, so place the pot on a
window with lots of sun.
Water the avocado frequently, it is important
that the soil is moist, but not too soaked.
If the leaves turn yellow that’s an indicator
that the plant is overwatered. To prevent this,
stop watering for a few days. As the plant
progresses, the seeds become dry and eventually dry out.
If you want the plant to be bushy, when it
reaches a height of 30 centimeters, cut a
couple of leaves from the top, this will encourage the growth of new leaves.
Just to note, although this plant can grow in
our climate, avocados do not produce fruit.
You can grow it only as a houseplant, it is
easy to care for and fits perfectly into the
interior.

Please send us your
work at this email:
magazineforyou2003@gmail.com

We hope you enjoyed our suggestion and that you understood everything. Let us know if you have
any questions, and if you decide to plant avocados yourself, we would love to see your photos.
(Source: https://www.handmadecharlotte.com)
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JENNIFER LAWRENCE
"GJENIU MË FJALAMAN"

Një aktore e re që e ka
pushtuar botën viteve
të fundit, Jennifer La
një nga personazhet m
wrence (Xhenifer Llau
ë të popullarizuara dh
rens) është
e më të njohura në pl
talenti i saj i jashtëza
an
et. Fama e saj vjen jo
konshëm (dhe fitues i
vetëm nga
çmimit “Oscar”), të cil
fantastikë, por edhe ng
in e ka përdorur në dh
a pamja e saj magjep
jetëra filma
sëse dhe personaliteti
i famshëm i listës “A”,
argëtues. Edhe pse nj
ajo nuk duket të ketë
ë
personazh
pe
rsonalitetin e ngarku
personat tejet të pasu
ar që ne shpesh e ndër
r dhe tejet të famshëm
lidhim me
. Në vend të kësaj, ne
në tokë, qesharake dh
e shohim një grua që
e në thelb shumë njer
ës
ht
ë me këmbë
ëzore. Në vazhdim m
shumë të njohura për
und t’i gjeni disa fakt
aktoren më të preferua
e që nuk janë
r në botë, J-Law.

ISHTE MODELE PARA SE
TË BËHEJ AKTORE

Lawrence tani shihet në dhjetëra revista
dhe duket se merret me modelim po
aq sa edhe me aktrim, gjë që është e
lehtë për t'u kuptuar, pasiqë ajo përveç
se është një aktore e talentuar, është
edhe një grua e bukur. Megjithatë,
përpara se të fillonte karriera e saj si
aktore, Jennifer i pranoi disa anagzhime
si modele. Ajo gjithashtu refuzoi shumë
sosh, sepse ishte e vendosur që aktrimi
ishte diçka e natyrshme për të.

U VOTUA “MË
FJALAMANJA” NË KLASËN
E SHTATË

Kur e shihni ndonjë intervistë me
Lawrence, do të vëreni se ajo është
jashtëzakonisht llafazane. E gjithë kjo
është pjesë e sharmit të saj. Nuk është
aktrim dhe daton që nga fëmijëria ku në
klasën e shtatë u votua si "Më fjalamanja".
Edhe pse mund të duket sikur ishte e
popullarizuar dhe kishte shumë miq, ajo
ka treguar se nuk ishte kështu.

BËRI AUDICIONIN PËR
ROLE TË TJERA KRYESORE
(POR NUK I FITOI)

Jennifer Lawrence ka shkëlqyer në
çdo rol që e ka marrë, aq shumë, saqë
tani është e vështirë të imagjinohet
që dikush tjetër t’i luajë ato role. Siç
rezulton, ka disa role të tjera kryesore
për të cilat ajo mori pjesë në audicion,
por nuk i fitoi. Disa nga këto role i
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përfshijnë personazhet si Bella Swan në
filmat serikë “Twilight” (të cilin rol në
fund e luajti Kristen Stewart), Lisbeth
Salander në filmin e përshtatur të “The
Girl with the Dragon Tattoo” (Rooney
Mara) dhe Jules në filmin “Superbad”
(Emma Stone).

E MBAROI SHKOLLËN E
MESME DY VITE MË HERËT

Me një pasion për performancën dhe
me interesim nga zbuluesit e talenteve,
Jennifer Lawrence që në moshë të re
ishte e vendosur të ndiqte një karrierë
në aktrim. Megjithatë, prindërit e saj i
kishin rezervat e tyre, por ranë dakord ta
linin atë të shkonte në audicion për role
pasi u bindën nga Agjencia e Talenteve
“CESD”. Nëna e saj më pas pranoi ta
linte të ndiqte ëndrrat e saj, por që
ajo të mbaronte shkollën e mesme. E
vendosur për të përfunduar shkollimin
e saj, Lawrence u shkollua në shtëpi në
Los Anxhelos dhe u diplomua dy vjet më
herët me notë mesatare prej 3.9.

NUK KA TRAJNIM FORMAL
NË AKTRIM

Lawrence e ka dëshmuar që është një
aktore e jashtëzakonshme dhe ka treguar
gjithanshmërinë e saj duke marrë role të
ndryshme në zhanre të ndryshme (komedi,
dramë, horror, etj.) Është mjaft interesante
që ajo nuk ka trajnim formal për aktrim
dhe as nuk ishte e regjistruar në lëndën e
dramës (shfaqje teatrale) në shkollën e saj.
Në një moshë shumë të re, ajo performonte
për të atin si palaço ose balerinë, meqë ai
punonte nga shtëpia.
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POTHUAJSE E
REFUZOI ROLIN E
KATNISS EVERDEEN

Ndërkohë që Jennifer Lawrence
ka gjetur shumë famë dhe
sukses jashtë filmave të "The
Hunger Games", është pikërisht
kjo françizë që e bëri atë një
super yll botëror. Lawrence,
duke e luajtur personazhin
kryesor, Katniss Everdeen, është
njohur nga Rekordet Botërore të
Guinness-it si heroina e aksionit
me fitimet më të mëdha. Por gati
nuk ndodhi kështu. Pasi që iu
ofrua ky rol, J-Law iu deshën tri
ditë për të vendosur.

JENNIFER LAWRENCE
“MOST TALKATIVE GENIUS”

A young actress who has taken the world by storm in recent years, Jennifer Lawrence is one of
the most popular and recognizable celebrities on the planet. Her fame not only comes from her
exceptional (and Academy Award winning) talent, which she has used in dozens of fantastic films,
but also from her glamorous looks and fun-loving personality. Although very much an A-list
celebrity, she does not appear to have the stuffy personality we often associate with the mega-rich
and mega-famous. Instead, we see a woman who is down to earth, funny, and essentially, very
human. Here are some little-known facts about the world’s favourite actress, J-Law.

SHE WAS A MODEL
BEFORE AN ACTRESS

Lawrence is now plastered
over dozens of magazines
and appears to do as
much modelling as she
does acting, which is easy
to understand, since she
is a beautiful woman
in addition to being a
talented actress. Before
her career took off as an
actress, though, Jennifer
took on a few modelling
jobs. She also turned many
down because she was
determined that acting was
a natural fit for her.

SHE WAS VOTED
“MOST TALKATIVE” IN
SEVENTH GRADE

ËSHTË AKTORJA MË
E RE E NOMINUAR
NDONJËHERË PËR
DY OSKARE PËR
AKTOREN MË TË MIRË

Jennifer Lawrence depërtoi për herë
të parë në “Winter's Bone”, duke e
parë atë të nominohej për çmimin
“Oscar” (Oskar) për Aktoren më të
mirë që në moshën 20 vjeçare. Kjo e
bëri atë të nominuarën e dytë më të
re për Aktoren më të mirë ndonjëherë,
në atë kohë. Në vitin 2012, Lawrence
shkëlqeu në komedinë e David O.
Russell “Silver Linings Playbook”, ku
ajo luajti Tiffany Maxwell, një vajzë
që sa ishte bërë e ve. Lawrence u
nominua edhe një herë, por këtë
herë ajo do ta fitonte çmimin, gjë
që e bëri atë aktoren më të re të
nominuar ndonjëherë për dy çmime
për Aktoren më të mirë. Ajo u bë
gjithashtu aktorja e dytë më e re
ndonjëherë që e ka fituar këtë çmim
prestigjioz (22 vjeç e 193 ditë).

When you see any interview
with Lawrence, you will
notice that she’s extremely
talkative. This is all a part
of her charm. It’s not an
act, either, and it dates
back to her childhood
where she was voted the
“Most Talkative” in seventh
grade. Although that makes
it sound like she was
popular and had many
friends, she once revealed
that this was not the case.

SHE AUDITIONED FOR
(BUT DIDN’T GET)
OTHER MAJOR ROLES

Jennifer Lawrence has
excelled in every role she
has taken on. So much so,
that it is now difficult to
picture anyone else playing
those roles. As it turns
out, there are a handful of
other major roles that she
auditioned for, but did not
get. Some of these roles

include Bella Swan in the
Twilight series (who ended
up being played by Kristen
Stewart), Lisbeth Salander in
the movie adaptation of The
Girl with the Dragon Tattoo
(Rooney Mara), and Jules in
Superbad (Emma Stone).

SHE ALMOST TURNED
DOWN THE ROLE OF
KATNISS EVERDEEN

While Jennifer Lawrence
has found plenty of fame
and success outside of The
Hunger Games films, it is
this franchise that launched
her into a global megastar.
SHE GRADUATED HIGH Playing the lead character,
SCHOOL TWO YEARS
Katniss Everdeen, Lawrence
has been recognized by The
EARLY
Guinness World Records as
With a passion for
being the highest grossing
performing and interest
action heroine. But that
from talent scouts, Jennifer
almost was not the case.
Lawrence was determined
from a young age to pursue a After being offered the
career in acting. Her parents part, J-Law took three days
to decide.
had their reservations,
however, but agreed to let
her audition for roles after
SHE IS THE
being persuaded by the
YOUNGEST
CESD Talent Agency. Her
mother then agreed to let
ACTRESS TO BE
her pursue her dreams, as
NOMINATED
long as she graduated from
FOR TWO BEST
high school. Determined to
get her education, Lawrence
ACTRESS OSCARS
became home-schooled in
Jennifer Lawrence first broke
through in Winter’s Bone,
Los Angeles and graduated
seeing her earn an Academy
an entire two years early
Award nomination for Best
with a 3.9 GPA’.

SHE HAS NO FORMAL
ACTING TRAINING

Lawrence has proved an
exceptional actress and
shown her versatility
through taking on different
roles in different genres
(comedy, drama, horror
etc.) Interestingly enough,
she has no formal acting
training and was not even
enrolled in the drama
program at her school. At a
very young age, she would
perform for her father as
a clown or ballerina as he
worked from home.

Actress at just 20-years old.
This made her the second
youngest
Best
Actress
nominee ever, at the time.
In 2012, Lawrence shined in
David O. Russell’s comedydrama
Silver
Linings
Playbook, where she played
recently widowed Tiffany
Maxwell. Lawrence was once
again nominated, but this
time she would scoop the
prize, which made her the
youngest actress to ever
be nominated for two Best
Actress awards. She also
became the second youngest
to win the prestigious award
(22 years and 193 days).
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PATRIK HAJDARI
“FITNESI NUK ËSHTË
HOBI SEZONAL POR
STIL I JETËS”

“Fitnesi nuk është hobi sezonal por stil
i jetës” - kjo është motoja me të cilën
e prezanton Patrik Hajdari veten në
profilin e tij në Instagram. Kur e lexon
këtë thënie e kupton se fitnesi është
një prej aspekteve më të rëndësishme
të jetës së tij. Apo siç thotë vetë
Patriku - fitnesi është shtëpia ime e
dytë. Ndonëse i ri në moshë, ai i ka mbi
dy dekada që merret me fitnes. Sot ai
mundohet që pasionin e tij t’ua kaloj të
tjerëve dhe t’iu ndihmojë që të jetojnë
shëndetshëm duke zhvilluar zakone të
shëndetshme për ushtrime fizike, por
edhe në mënyrën e të ushqyerit. Ai, po
ashtu, është edhe trajner i licencuar
për bodybuilding dhe fitnes. Në vijim
ju ftojmë që të lexoni pikëpamjet e tij
për rëndësinë e fitnesit dhe sportit për
shëndetin tuaj.
Si ke filluar të merresh
me fitnes?

Interesimi im në këtë fushë ka filluar qysh
në moshë të re, gjegjësisht në vitin 2001 kur
kam filluar për herë të parë të merrem me
fitnes dhe që atëherë deri më sot nuk kam
ndaluar së ushtruari, fitnesi është shtëpia
ime e dytë.

Aspektet më dobiprurëse
të fitnesit?

Aspektet dobiprurëse të fitnesit janë të
shumta, por unë do të veçoja: Mirëmbajtjen
e shëndetit mendor, fizik dhe metabolik;
Përmirësimin e performancës; Rritjen e
kondicionit dhe energjisë; Parandalimin
e sëmundjeve kardiovaskulare dhe të
kancerit, ankthit, depresionit; Rregullimin e
sistemit imunitar, tensionit etj.

A janë të rinjtë në Kosovë
mjaftueshëm aktiv në sporte
dhe fitnes?

Interesimi i të rinjve për sporte dhe
fitnes viteve të fundit ka filluar të ngrihet
dukshëm dhe kjo është shumë inkurajuese.
Marrja me cilindo sport apo fitnes është
vitale dhe e domosdoshme për të gjithë
njerëzit pa marrë parasysh moshën.
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Çka duhet të kemi në
konsideratë para se të fillojnë
të merremi me fitnes?

Duhet të kemi në konsideratë përzgjedhjen
e palestrës, konsultimin me një instruktor
palestre ose trajner personal, ekzekutimin
korrekt të ushtrimeve për të shmangur
lëndimet. Po ashtu, duhet ta dimë që
ndërtimi i trupit nuk ndodh brenda natës,
por duhet kohë, përkushtim, dhe respektim
të planit të ushqimit dhe stërvitjeve.

Sa i kushtoni rëndësi planit
ushqimor në një program
stërvitor?

Përfshirja e planit ushqimor në një program
të trajnimit është pjesë kyçe dhe shumë e
rëndësishme.

Sa herë në javë rekomandohen
ushtrimet?

Rekomandimi varet përgjithësisht nga caku
që e ka personi, por rekomandimi im është
që të ushtrohet 3 - 5 herë në javë.

Kush janë armiqtë kryesor të
shëndetit?

Armiqtë kryesor të shëndetit janë duhani,
alkooli dhe steroidet metabolike.

Cili është çelësi i suksesit në
punën tuaj?

Suksesi në këtë profesion nuk varet nga
kualifikimet e veçanta. Për këtë, duhet
eksperiencë e gjatë, njohuri shumë të mira
praktike dhe dashuria për punën që e bën, sepse
vetëm atëherë do të kesh rezultate dhe arritje.

Çka ka më shumë rëndësi:
fitnesi fizik apo ushqyerja?

Njëzet për qind është fitnesi fizik, tetëdhjetë
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për qind është ushqimi.

Çka ju pëlqen më shumë
në lidhje me këtë punë?
Çdo punë që bëhet me pasion
pëlqehet. Këtë mund ta them
edhe për punën time, pasi që
kënaqësia ime më e madhe
është ndihma që ua ofroj
njerëzve që ta arrijnë atë që
dëshirojnë dhe të ndjehen mirë
me vetveten.

Gabimet më të
zakonshme gjatë
stërvitjes?

Gabimet më të zakonshme
janë frymëmarrja e gabuar,
pozicionimi jo korrekt i trupit
gjatë ushtrimeve, etj.

Pesë ushtrime që
mund të zhvillohen në
kushte shtëpiake për të
qëndruar në formë?

Ushtrimet që mund të
zhvillohen në kushte
shtëpiake për të qëndruar në
formë janë pompat, barkoret,
paralelet, ngritje uljet galiç
(squat) dhe tërheqjet lart në
shtangë (pull-ups).

PATRIK HAJDARI
“FITNESS IS NOT SEASONAL
HOBBY BUT LIFESTYLE”
“Fitness is not a seasonal hobby but lifestyle” - this is the motto
Patrik Hajdari introduces himself with on his Instagram profile.
Upon reading this quote, one realizes that fitness is one of the most
important aspects of his life. Or, as Patrick says – fitness is my second
home. Although young, it is over two decades he has been engaged
in fitness. Today he tries to pass on his passion to others and help
them live healthy lives by developing healthy habits for physical
exercise but also in nutrition. He is a licensed bodybuilding and
fitness trainer. We invite you to read his views on the importance of
fitness and sport for your health.
How did you get into fitness?

I caught interest in this field at a young
age, namely in 2001 when I first engaged in
fitness, and since then, I have never ceased
exercising, as fitness is my second home.

What are the most beneficial
aspects of fitness?

The benefits of fitness are many, but I would
single out maintaining mental, physical and
metabolic health; improved performance;
enhanced physical fitness and energy;
prevention of cardiovascular diseases and
cancer, anxiety, depression; regulation of the
immune system, blood pressure, etc.

Are young people in Kosovo
active enough in sports and
fitness?

Young people’s interest in sports and fitness
in recent years has been on the rise, which
is very encouraging. However, taking up
any sport or fitness is vital for everyone
regardless of age.

What should we consider
before engaging in fitness?

Porosia e juaj për të rinjtë?
Porosia ime është që të
merren me aktivitete fizike
sportive çfarëdo qoftë, të
mos ndikohen nga faktorët
negativ që e shkatërrojnë të
jetuarit e shëndetshëm, le
të fokusohen në aktivitete
fizike, në mirëmbajtjen e
trupit duke u ushqyer shëndetshëm dhe të mos ngurrojnë të merren me fitnes.

When selecting the gym, consult with a
fitness instructor or personal trainer, and
perform exercises correctly to avoid injuries.
Also, we need to know that bodybuilding
does not happen overnight, but it takes time,
dedication, and adherence to a diet and
exercise plan.

How important is a diet
plan to an exercise program?

Incorporating a meal plan into a training
program is a key and essential part.

How many times a week are
exercises recommended?

The recommendation generally depends
on the individual goal, but I recommend
exercising 3-5 times a week.

Who are the main enemies
of health?

The main enemies of health are tobacco,
alcohol, and metabolic steroids.

What is the key to success
in your job?

Success in this vocation does not depend
on specific qualifications. For this, you
need long experience, excellent practical
knowledge and love the job, because only
then will you yield good results.

Which is more important,
physical fitness or nutrition?

Twenty percent is physical fitness; eighty
percent is food.

What do you like most
about this job?

Any job done with passion is pleasant. I can
say the same about my job, as my greatest
pleasure is to help people achieve what they
want and feel good about themselves.

The most common mistakes
during training?

The most common mistakes are wrong
breathing, incorrect positioning of the body
during exercises, etc.

What are the five exercises you
need to stay fit at home?

Exercises that can be done at home to
stay in shape are push-ups, sit-ups, plank,
squats, and pull-ups.
Your message to young people
My message is to engage in any physical sports activities, abandon bad habits that destroy healthy living, focus on
physical activities, maintain the body
by eating healthy, and not hesitate to
engage in fitness.
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F S HE HJA E PË L QI M E V E
KARAKTERISTIKA E FUNDIT NË INSTAGRAM

Në prill të vitit 2019, mes pyetjeve në rritje në lidhje me efektet e rrjeteve sociale në shëndetin mendor, Instagrami njoftoi se do të testonte një veçori
(feed) pa pëlqime. Personi që postonte një imazh
në rrjet prapë do të shihte se sa njerëz i kishin dërguar një zemër, por numri i përgjithshëm i zemrave
do të mbetej i padukshëm për publikun.
SI TË FSHEHIM
PËLQIMET (LIKES)
NË INSTAGRAM?
1. Shkoni te profili juaj
dhe shtypni ikonën që
duket si hamburger,
që gjindet në këndin
e sipërm të djathtë të
ekranit tuaj. Nga atje,
shtypni Settings në krye
të menysë.
2. Prej menysë Settings,
shtypni Privacy. Pastaj,
shtypni Posts.
3. Në krye të menysë së
Posts, do të shihni një
çelës të etiketuar Hide
(fshihni) numrin e pëlqimeve dhe shikimeve.
Kaloni atë çelës në pozicionin "on" (ai duhet të
kthehet në të kaltërt),
dhe jeni në rregull tani numri i pëlqimeve
nga të gjitha postimet
tuaja në Instagram do
të fshihet.
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Numri i pëlqimeve mund të
ndikojë në shëndetin mendor
Hulumtimet tregojnë se kemi prirje të barazojmë suksesin tonë në internet - ndjekësit,
komentet dhe numrin e pëlqimeve - me
vetëvlerësimin tonë, veçanërisht në adoleshencë. Në vitin 2020, një studim i 513 vajzave

adoleshente në Brazil zbuloi se përpara se të
postonin një foto, 78% e tyre ishin përpjekur
të fshihnin ose ndryshonin një pjesë të trupit
që nuk e pëlqenin. Një tjetër zbulim tregon
se 43% e adoleshentëve me mirëqenie të
ulët socio-emocionale i kanë fshirë postimet
e mediave sociale sepse kanë marrë shumë
pak pëlqime. Është gjithashtu e dukshme që
(Burimi: https://blog.hootsuite.com)
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në vitin 2019, 25% e adoleshentëve pranuan
se ishin viktimë e mujsharjes kibernetike.

HIDING LIKES

Interneti vërtet mund të jetë një vend
jomiqësor. Disa njerëz kanë ndërtuar karriera të tëra në Instagram, por
pavarësisht nëse jeni ndjekës i flaktë
i postimeve apo një fantazmë që poston rrallë, numri i pëlqimeve në dukje i
padëmshëm mund të ndikojë në shëndetin tuaj mendor.

THE LATEST INSTAGRAM F EATUR E

Rezultatet
Pasi eksperimentoi me fshehjen e pëlqimeve, Instagram arriti në përfundimin se
rezultatet ishin "të dobishme për disa dhe
të bezdisshme për të tjerët". Kështu, në
mars 2021, kompania mëmë Meta njoftoi
se do t'iu ofronte përdoruesve të saj më
të mirën e të dy botëve, domethënë ata
do të kishin mundësinë të fshehin ose të
zbulojnë pëlqimet e tyre.

A do të ndikojë kjo në performancën e postimeve tuaja?
Sipas Instagramit, jo dhe aq. Ju mund
të fshehni pëlqimet nga vetja dhe përdoruesit e tjerë, por aplikacioni do të
vazhdojë të gjurmojë pëlqimet dhe do
t'i përdorë ato si një sinjal renditjeje
për algoritmin. Shkurtimisht, algoritmi
vendos se çfarë përmbajtje shihni në
fillim (te Storiet, postimet dhe te faqja
Eksploro). Mënyra se si përcaktohet
rendi është specifike për individin;
varet nga ajo çka ju pëlqen, shikoni
dhe komentoni.
Në nivel biznesi, numërime të ngjashme
mund të shërbejnë si formë e provës
sociale. Në bazë të numrit tuaj të pëlqimeve, njerëzit që për herë të parë kanë
kontakt me markën tuaj në Instagram,
mund të fitojnë menjëherë ndjenjën se sa
i madh ose sa njihet biznesi juaj.

Çfarë thotë Instagrami?
Në nivelin social/emocional/mendor të
shëndetit, fshehja e pëlqimeve mund të
jetë “e dobishme” ose “e bezdisshme” për
ju, thotë Instagrami. Nëse ndiheni pak të
fiksuar me numrin tuaj të pëlqimeve dhe
zbuloni se kjo po ndikon në aftësinë tuaj
për të postuar përmbajtje që ju duket
autentike, provoni t'i fshehni pëlqimet për
një ose dy javë. Nëse ndikon pozitivisht në
përvojën tuaj, mbajeni atë ndërrim. Por, në
fund të fundit, përmbajtja cilësore, estetika e qëndrueshme dhe ndërveprimet e
menduara me komunitetin tuaj në komente
kanë shumë më tepër rëndësi se sa numri i
pëlqimeve që i marrin postimet tuaja.

In April 2019, amid growing questions about the effects of social
networks on mental health, Instagram announced it would test a
feed without likes. The person posting an image on the network
would still see how many people had sent it a heart, but the total
number of hearts would remain invisible to the public.

Number of likes might
impact mental health
Research shows that we tend to
equate our online success - followers, comments and like counts - with
our self-worth, especially in our
teens. In 2020, a study of 513 teenage
girls in Brazil found that 78% of them
had tried to hide or change a part of
their body they disliked before posting a photo. Another found that 43%
of teens with low social-emotional
wellbeing have deleted social media posts because they got too few
likes. It’s also notable that in 2019,
25% of teens admitted to being the
victim of cyberbullying.
The internet can be a really unfriendly place. Some people have
built entire careers on Instagram,
but whether you’re an influencer
with a mega-following or a ghost
who rarely posts, the seemingly
harmless like count may be doing a
number on your mental health.

vidual; it depends on what you like,
watch and comment on.
On a business level, like counts
can serve as a form of social proof.
Based on your like counts people
who first come into contact with
your brand on Instagram can immediately get a feel of how big or
local your business is.

What does Instagram say
On a social/emotional/mental health
level, hiding likes might be “beneficial” or “annoying” for you, Instagram
says. If you’re feeling a bit obsessed
with your like count and find that it’s
affecting your ability to post content
that feels authentic to you, try hiding
likes for a week or two. If it positively
impacts your experience, keep that
toggle on. But, at the end of the day,
quality content, a consistent aesthetic, and thoughtful interactions with
your community in comments matter
much more than how many likes your
posts are getting.

The results
After experimenting with hiding
likes, Instagram concluded that the
results were “beneficial for some
and annoying to others.” So, in
March 2021, parent company Meta
announced it would provide its
users with the best of both worlds,
namely they would have the option
to hide or unhide their own likes.

Will this affect the performance of your posts?
On Instagram’s end, not really. You
can hide likes from yourself and
other users, but the app will still
track likes and use them as a ranking signal for the algorithm. In short,
the algorithm decides what content
you see first (on Stories, posts and
the Explore page). How the order is
determined is specific to the indi-

HOW TO HIDE LIKES
ON INSTAGRAM
1. Go to your profile and hit
the hamburger-style icon in
the upper right corner of your
screen. From there, hit Settings at the top of the menu.
2. From the Settings menu, hit
Privacy. Then, hit Posts.
3. At the top of the Posts
menu, you’ll see a toggle
labeled Hide Like and View
Counts. Switch that toggle to
the “on” position (it should
turn blue), and you’re set
- the like count from all of
your Instagram posts will
now be hidden.

(Source: https://blog.hootsuite.com)
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LLOJET E KRIMIT KIBERNETIK
Në numrin e mëparshëm
të revistës sonë, e kemi
diskutuar se çfarë është
krimi kibernetik dhe
pse ai duhet të jetë i
rëndësishëm për ju.
Megjithatë, këtë herë ne
do të diskutojmë më në
thellësi llojet e ndryshme
të krimeve kibernetike,
viktimë e të cilave
mund të bëheni, nëse e
shpërfillni sigurinë në
internet ose online.

Malware

Viruset kompjuterike janë gjyshi
i krimit kibernetik; ndoshta lloji
i parë që e keni hasur. Viruset
infektojnë sistemet kompjuterike, i
shkatërrojnë dosjet, e ngatërrojnë
funksionalitetin e përgjithshëm dhe
vetë shumohen për të kaluar në
pajisje dhe sisteme të tjera.
Viruset janë një formë e malware-it, që
ipërfshin të gjitha llojet e softuerëve
me qëllim të keq: çdo kod ose program
i shkruar dhe i shpërndarë për të
shkaktuar dëm, për të vjedhur të
dhëna, për të bërë para për pronarin
e tyre dhe në përgjithësi për të
shkatërruar ditën tuaj. Kjo përfshin
ransomware-in, i cili mund t'i bllokojë
dosjet tuaja derisa të paguani një
shumë të caktuar për t'i deshifruar ato,
dhe adware-i që ju dërgon mesazhe të
padëshiruara reklamash.

Vjedhja e identitetit dhe mashtrimet e tjera

Ndërsa vjedhja e identitetit nuk është
ekskluzivisht një krim kibernetik,
këto ditë ka më shumë gjasa që të
ndodhë përmes teknologjisë. Në fakt,
sot në Amerikë mashtrimi i identitetit
ndodh çdo dy sekonda. Nëse një
haker dëshiron të kryejë vjedhje
identiteti ose mashtrim me kartën
e kreditit, së pari duhet të ketë
qasje të mjaftueshme në të dhënat
personale të viktimës së tyre për të
qenë në gjendje për të kryer krimin.
Këto janë disa mënyra se si ata
mund të kenë qasje::

1. Phishing: Kriminelët kibernetikë
e përdorin karremin në formën e
mesazheve mashtruese për të joshur
viktimat në sajte të rreme ku ata pa24

dashur futin informacione personale si
emrat e përdoruesve, fjalëkalimet ose
detajet bankare.
2. Pharming: Duke shkuar një hap
më tutje se phishing, pharming përdor
malware për të ridrejtuar përdoruesit
e pakujdesshëm të internetit drejt
versioneve të rreme të faqeve të internetit, ku ata pa vetëdije futin të dhënat
e tyre personale.
3. Keylogging: Ky lloj i malware-it
(ose për të qenë më specifik, spyware-it) e regjistron fshehurazi gjithçka
që ju shkruani, duke e kapur informacionin e llogarisë tuaj dhe detaje të
tjera personale.
4. Sniffing: Nëse jeni i lidhur me
një rrjet publik Wi-Fi të pasigurt dhe
të pa koduar, hakerët mund të vjedhin
të dhënat tuaja duke aplikuar sniffing
(nuhatur) trafikun tuaj të internetit
me mjete speciale (përveç nëse keni
një VPN, natyrisht). Ndërsa, hakerat
kanë shumë mënyra për të vjedhur
të dhënat personale, ka edhe shumë
mënyra të mira për të parandaluar vjedhjen e identitetit. Shmangni
qasjen në llogaritë tuaja personale
(veçanërisht bankat në internet) në
Wi-Fi publik dhe merrni parasysh konfigurimin e një shërbimi monitorimi
për t'u siguruar që llogaritë tuaja në
internet nuk janë thyer.

Ngacmimi kibernetik

Ngacmimi ose mujsharja kibernetike
i referohet të gjitha llojeve të
ngacmimeve në internet, duke
përfshirë ndjekjen, ngacmimin seksual,
doxing (ekspozimin në internet të
informacionit personal të dikujt, si
adresën fizike, pa pëlqimin e tyre) dhe
fraping (depërtimi në mediat sociale të
dikujt dhe bërja e postimeve të rreme
në emër të tyre).

Crypto jacking

Crypto jacking (plaçkitje e
kriptomonedhave) është kur hakerët
futen në pajisjen tuaj dhe e përdorin
atë për të minuar kriptomonedhë pa
dijeninë ose pëlqimin tuaj. Minatorët
e kriptomonedhave e bëjnë këtë
duke përdorur JavaScript për të
infektuar pajisjen tuaj pasi të vizitoni
një faqe interneti të infektuar. Kjo
mund të shkaktojë probleme të
performancës dhe fatura të larta
elektrike për ju – gjersa kriptoplaçkitësit fitojnë fitime të mëdha.

Zhvatja kibernetike

Zhvatja kibernetike është pikërisht
ashtu si tingëllon - një version
digjital i makthit që është zhvatja.
Një nga format më të zakonshme
të zhvatjes është ransomware, kur
hakerat infektojnë kompjuterin tuaj
me malware që i kodojnë të gjitha
dosjet tuaja derisa t'u paguani atyre
një shumë për t'i zhbllokuar. Zhvatja
kibernetike mund t'i referohet
gjithashtu shantazhimit të viktimave
duke përdorur të dhënat e tyre
personale, fotot dhe videot personale;
ose duke kërcënuar bizneset përmes
përdorimit të metodave si sulmet DDoS
të drejtuara nga botnet.
Një sulm DDoS (Mohim i Shërbimit i
Distribuuar) është një tentim qëllimkeq
për të penguar trafikun normal të
serverit, shërbimit ose rrjetit të synuar,
duke e mbingarkuar shënjestrën ose
infrastrukturën përreth saj me një
vërshim të trafikut të internetit.

Spiunazhi kibernetik

Siç e kemi cekur në artikullin tonë
të mëparshëm, shumë kriminelë
kibernetikë ditëve të sotme janë

në fakt grupe të
sponsorizuara nga shtete.
Fuqitë botërore i përdorin
grupet e hakerëve si
një prej mjeteve në
matricën e ndërlikuar të
politikës globale. Vjedhja
e informacioneve sekrete
dhe përdorimi i malwareëve për të sulmuar
infrastrukturën jetike janë
vetëm dy prej mënyrave të
shumta, përmes së cilave
grupet e sponsorizuara
nga shtetet mund të
bëjnë gjëra të frikshme në
skenën botërore.
Pavarësisht nga lloji
i krimit kibernetik, ju
mund të mbroheni duke
instaluar një program
të mirë sigurie që do të
bllokojë viruset, vegëzat
qëllimkeqe, faqet e
dyshimta të internetit,
shkarkimet e dëmshme
dhe kërcënimet e tjera
të ndryshme. Nëse
kriminelët kibernetikë nuk
mund t'i qasen lehtësisht
kompjuterit tuaj ose të
dhënave personale, ata
sipas të gjitha gjasave do
të vazhdojnë tek viktima
tjetër. Mbrohuni me një
shtresë të fortë mbrojtjeje,
luftoni kundër kriminelëve
kibernetikë dhe mbrohuni
kundër viruseve, malwareëve dhe kërcënimeve të
tjera në internet.
“Kini kujdes kur
jeni online. Mbroni
privatësinë e të
dhënave tuaja
personale dhe jini të
kujdesshëm ndaj çdo
mashtrimi apo kërkese
që mund të ndikojë
në privatësinë tuaj.
Flisni me prindërit ose
kujdestarët tuaj për çdo
ndryshim në rutinën
tuaj të shfletimit për
të shmangur rrezikun
e ekspozimit ndaj
njerëzve me qëllime
të këqija”, Baki Kelani,
Zëdhënës i Policisë së
Kosovës.

Na vizitoni në:
Visit us at:

TYPES OF CYBERCRIME

| Maj 2022

In the previous issue of our magazine, we discussed what cybercrime is
and why it should be relevant to you. This time, however, we will discuss
in more depth the various types of cybercrimes you might fall victim to,
when disregarding online security.

Malware

Computer viruses are the granddaddy of
cybercrime; probably the first kind you
encountered. Viruses infect computer
systems, destroy files, mess with the overall
functionality, and self-replicate to jump to
other devices and systems.
Viruses are a form of malware, which encompasses
all kinds of malicious software: any code or program
written and distributed to do damage, steal data,
make money for their owner, and generally ruin your
day. This includes ransomware, which can lock up
your files until you pay a ransom to decrypt them,
and adware, which spams you with ads.

Identity theft and other fraud

While identity theft is not exclusively a cybercrime,
these days it is much more likely to happen through
technology. In fact, nowadays every two seconds
identity fraud happens in America. If a hacker wants
to commit identity theft or credit card fraud, they first
need to access a substantial amount of their victim’s
personal data to be able to commit the crime. Here
are various ways they can get that access:

1. Phishing:

Cybercrooks use “bait” in the form
of fraudulent messages to lure victims to fake sites
where they unintentionally enter personal information like usernames, passwords, or bank details.

2. Pharming: Taking it one step deeper than

phishing, pharming uses malware to re-route
unsuspecting internet surfers to fake versions
of websites, where they unknowingly enter their
personal details.

3. Keylogging: This type of malware (or to be

more specific, spyware) secretly logs everything you
type, capturing your account information and other
personal details.

4. Sniffing: If you are connected to an unse-

cured, unencrypted public Wi-Fi network, hackers
can steal your data by “sniffing” your internet
traffic with special tools (unless you have a VPN,
of course). While hackers have many ways to
steal personal data, there are also some effective
ways you can prevent identity theft. Avoid accessing your personal accounts (especially online
banking) on public Wi-Fi and consider setting up
a monitoring service to make sure your online
accounts have not been breached.

Cyberbullying

Cyberbullying refers to all kinds of online harassment,
including stalking, sexual harassment, doxing
(exposing someone’s personal information, like their
physical address online without their consent), and

fraping (breaking into someone’s social media and
making fake posts on their behalf).

Crypto jacking

Crypto jacking is when hackers break into your
device and use it to mine cryptocurrency without
your knowledge or consent. Crypto miners do
this by using JavaScript to infect your device after
you visit an infected website. This can cause
performance issues and high electric bills for you and earn big profits for the crypto jackers.

Cyberextortion

Cyberextortion is just what it sounds like - a digital
version of the nightmare that is extortion. One of
the most common forms is ransomware, when
hackers infect your computer with malware that
encrypts all your files until you pay them a ransom
to unlock them. Cyberextortion can also refer to
blackmailing victims using their personal info,
photos, and video; or threatening businesses using
methods like botnet-driven DDoS attacks.
A distributed denial-of-service (DDoS) attack
is a malicious attempt to disrupt the normal
traffic of a targeted server, service, or network
by overwhelming the target or its surrounding
infrastructure with a flood of Internet traffic.

Cyberespionage

As mentioned, in our previous article many
cybercriminals these days are state-sponsored
groups. World powers use hacker groups as one of
the tools in the complicated matrix of global politics.
Stealing classified intelligence and using malware
to attack critical infrastructure are just two out of
multiple ways in which state-sponsored groups can
do some frightening things on the world stage. No
matter what type of cybercrime, you can protect
yourself by installing a strong security program that
will block viruses, malicious links, suspicious websites,
harmful downloads, and various other threats. If
cybercriminals cannot easily access your electronic
devices and further on your personal data, they
are likely to move on to the next victim. Safeguard
yourself with a strong layer of protection, fight back
against cybercriminals, and defend against viruses,
malware, as well as other online threats.
.
“Be careful while you are online. Protect
the privacy of your personal data and be
wary of any scam or request that might
impact your privacy. Talk to your parents
or guardians about any change in your
browsing routine to avoid the risk of
exposure to people with malicious intents,”
Baki Kelani, Kosovo Police Spokeperson.
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Mendimi i juaj për librat?
Edison Morina

Çka mendoni për librat?
Mendoj se librat janë shumë
të çmuar për njeriun, pasi që
përmes tyre ne e transmetojmë dijen dhe njohuritë tona
nga një gjeneratë në tjetrën.

Pse janë të
sishëm librat?

rëndë-

Librat janë të rëndësishëm
sepse falë tyre ne mësojmë
gjëra të reja të cilat na përgatisin për të qenë të suksesshëm në të ardhmen tonë.

Cilët janë autorët dhe
zhanret e librave tuaj
të preferuar?
Autori im i preferuar është
Gjergj Fishta i cili ka vepra shumë të bukura. Kurse,
zhanret e mia të preferuara
janë komeditë dhe tragjeditë
e ngjashme me veprat e Shekspirit.

Fatlinda Morina

What do you think about
books?
I think books are very precious to people because
we transmit our knowledge and insights from
one generation to another
through them.

Why are books important?
Books are important because,
thanks to them, we learn new
things that prepare us to succeed in our future.

What are the authors
and genres of your favourite books?
My favourite author is Gjergj
Fishta, who has beautiful
works. On the other hand, my
favourite genres are comedies and tragedies similar to
Shakespeare’s works.

Cili është libri i fundit
që e keni lexuar dhe
çka ju ka shtyrë që ta
lexoni deri në fund?

What is the last book
you read, and what
made you read it to the
end?

Libri i fundit që e kam lexuar
është vepra “14 Vjeç Dhëndër’’
e autorit tonë Anton Zako Çajupi. Ky libër më ka pëlqyer
shumë dhe më ka shtyrë që ta
lexoj deri në fund për shkak
të skenave të humorit, si dhe
përmes tij kam mësuar diçka
për traditat e dikurshme të
martesave shqiptare.

The last book I read is “14
Years Groom” by our author Anton Zako Çajupi. I
really liked this book, and
it prompted me to read it to
the end because of the humour scenes, and through it,
I learned something about
the former traditions of Albanian weddings.

Çka mendoni për librat?
Librat janë shumë të çmuar,
sepse ata janë shokët më të
mirë të jetës përmes të cilëve
ne marrim dije jetësore.

Pse janë të
sishëm librat?

rëndë-

Librat janë të rëndësishëm
sepse ka shumë gjëra të
panjohura që ne mund t’i
mësojmë dhe të fitojmë
njohuri të reja.

Cilët janë autorët dhe
zhanret e librave tuaj
të preferuar?
Autorët me të preferuar për
mua janë: Naim Frashëri,
Gjergj Fishta dhe Ernest Koliqi. Ndërsa, zhanret e mia më
të pëlqyera janë komedia dhe
aventurat.

What do you think about
books?
Books are very precious
because they are the best
companions of life through
which we receive vital
knowledge.

Why are books important?
Books are important because
there are many unknowns
that we can learn and gain
new knowledge.

What are the authors
and genres of your favourite books?
My favourite authors are
Naim Frashëri, Gjergj Fishta,
and Ernest Koliqi. At the same
time, my favourite genres are
comedy and adventure.

Cili është libri i fundit
që e keni lexuar dhe
çka ju ka shtyrë që ta
lexoni deri në fund?

What is the last book
you read, and what
made you read it to the
end?

Libri i fundit që e kam lexuar është “Rreth botës për
80 ditë” i autorit francez
Zhyl Vern (Jules Verne). Ajo
që më ka shtyrë që ta lexojë këtë libër deri në fund
është ëndrra që e pati një
njeri për ta përshkuar botën
për 80 ditë, dhe ia doli me
shumë vështirësi.

The last book I read was
“Around the World in 80
Days” by French author
Jules Verne. What has
prompted me to read this
book to the end is the
dream of a man to circumvent the world in 80 days,
and he succeeded with incredible difficulty.

Ju lutemi na dërgoni mendimet tuaja për librat
në këtë email: magazineforyou2003@gmail.com
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Your opinion about books?
Olsi Berisha

Çka mendoni për librat?
Librat janë gjëja më e
vlefshme që mundë të ketë
një njeri, pasi që njohuritë më
të mëdha që i marrim në jetë,
ne i marrim nga libri.

Pse janë të
sishëm librat?

rëndë-

Librat janë të rëndësishëm
sepse janë ushqim për mendjen dhe shpirtin e lexuesit,
dhe përmes tyre ne marrim
njohuri të rëndësishme për
tërë jetën tonë.

Cilët janë autorët dhe
zhanret e librave tuaj
të preferuar?
Autori im i preferuar është Oskar Uajlld (Oscar Wild), kurse
zhanri im i preferuar janë librat fantastiko-shkencor.

Tringa Morina

What do you think about
books?
Books are the most valuable
thing a person can have, since
the most significant knowledge we get in life is from the
books.

Why are books important?
Books are important because they nourish the
mind and soul of the reader, and through them, we
gain essential knowledge
for our entire lives.

What are the authors
and genres of your favourite books?
My favourite author is Oscar
Wilde, and my favourite genre
is science fiction.

Cili është libri i fundit
që e keni lexuar dhe
çka ju ka shtyrë që ta
lexoni deri në fund?

What is the last book
you read, and what
made you read it to the
end?

Libri i fundit që e kam lexuar është “Princi i lumtur”
i autorit Oscar Wild. Ajo që
më ka shtyrë që ta lexojë
deri në fund është tema e
trajtuar, pasi që ky libër flet
për jetën e një të pasuri dhe
jetën e një të varfri, dhe jam
frymëzuar shumë nga ngjarja
në këtë libër.

The last book I read was
“The Happy Prince” by Oscar Wild. What prompted
me to read it to the end is
the plot, as this book talks
about the life of a rich man
and the life of a poor man,
and I am very inspired by
the event in this book.

Çka mendoni për librat?

Unë mendoj se libri është një
pasuri e vërtetë, që e ndryshon jetën e lexuesit duke e
pasuruar me dije dhe njohuri
që njerëzimi i ka mbledhur për
shekuj të tërë.

Pse janë të rëndësishëm
librat?

Librat janë të rëndësishëm,
sepse në botën e librave mund
të gjesh imagjinatë, kreativitet,
trillime dhe realitete. Përderisa, procesi i leximit të librave
është edhe një aktivitet tejet
argëtues.

Cilët janë autorët dhe
zhanret e librave tuaj të
preferuar?
Autori im i preferuar është
Mitrush Kuteli. Zhanri im i
preferuar do të thosha se janë
komeditë por edhe tragjeditë.

Cili është libri i fundit
që e keni lexuar dhe çka
ju ka shtyrë që ta lexoni
deri në fund?

Libri i fundit që e kam lexuar është “Katedralja e Parisit” nga Viktor Hygo. Ky libër
më ka nxitur që ta lexoj deri
në fund sepse përkundër se
është shkruar shumë kohë
më parë ai e trajton një temë
që është aktuale edhe sot –
ai flet për ngacmimin (mujsharjen) dhe vështirësitë
jetësore që dikush i përjeton
vetëm sepse është ndryshe.

What do you think about
books?

I think the book is a real treasure, which changes the reader’s life by enriching it with
knowledge and insights that
humanity has accumulated for
centuries.

Why are books important?

Books are important because,
in the world of books, one can
find imagination, creativity, fiction, and reality. At the same
time, the process of reading
books is also an enjoyable activity.

What are the authors
and genres of your favourite books?

My favourite author is Mitrush
Kuteli. My favourite genre, I
would say, are comedies but
tragedies too.

What is the last book
you read, and what
made you read it to
the end?
The last book I read was The
Cathedral of Paris by Victor
Hugo. This book has prompted
me to read it to the end because although it was written
a long time ago, it addresses
a topic that is still relevant
today - it talks about bullying
and the life difficulties one
experiences just because he/
she is different.

Please send us your thoughts on books
at this email: magazineforyou2003@gmail.com
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teens

DHUNA NË MESIN E
BASHKËMOSHATARËVE

T

ë jesh adoleshent është
e vështirë, madje edhe
pa rrethanat shtesë, siç
ishte pandemia e COVID-19
në dy vitet e fundit, e cila i ka
bërë gjërat edhe më të vështira. Në edicionet e mëparshme
të Revistës 4You, ju njohëm
me disa nga problemet më të
zakonshme me të cilat përballen sot adoleshentët. Në
këtë edicion, tema jonë është
dhuna në mesin e bashkëmoshatarëve, e cila është një
nga çështjet aktuale të cilës
po i kushtohet gjithnjë e më
shumë rëndësi, si në media,
ashtu edhe mes prindërve dhe
stafit të shkollës.

Çka është dhuna në mesin
e bashkëmoshatarëve?

Megjithëse dhuna në mesin e bashkëmoshatarëve nuk është një problem
i ri, mediat sociale po e çojnë atë në
një nivel krejtësisht të ri. Në shekullin
e 21-të, shoqëria moderne më në fund
është ndërgjegjësuar për shtrirjen e
gjerë të pasojave të dhunës. Dhuna në
përgjithësi përkufizohet si shkaktim
i qëllimshëm i dëmit dhe dhimbjes
tek një person tjetër. Me dhunën në
mesin e bashkëmoshatarëve nënkuptojmë sjelljen agresive te fëmijët e
moshës shkollore, e cila përsëritet në
një periudhë të vazhdueshme kohore
ose jep indikacione se mund të jetë e
shpeshtë.
Dhuna në mesin e bashkëmoshatarëve
mund të jetë e bazuar në shkollë,
pra mund të ndodhë në kontekstin
e shkollës dhe mund të jetë jashtë
shkollës. Pasojat e dhunës në mesin
e bashkëmoshatarëve mund të jenë
fizike, psikologjike dhe emocionale
dhe ato shpesh ndodhin së bashku.
Pasojat fizike janë më të lehta për t’u
zbuluar, ndërsa pasojat psikologjike
dhe emocionale mund të kalojnë pa u
vënë re për një kohë të gjatë.
Është shumë me rëndësi që ju, lexuesit
tonë, ta kuptoni nëse jeni të ekspozuar
ndaj dhunës dhe ta kërkoni ndihmën
e prindërve dhe të stafit mësimdhënës
në kohën e duhur!

28

Llojet e dhunës në mesin e
bashkëmoshatarëve

Kur e përmendim dhunën në mesin e bashkëmoshatarëve, gjëja
e parë që ju bie në mend është
konfrontimi fizik midis fëmijëve të
moshës së njëjtë ose të ngjashme,
megjithatë, ekzistojnë disa lloje të
dhunës në mesin e bashkëmoshatarëve:
• Dhuna fizike - përleshje,
shuplakë, shtyrje, përdredhje krahu, përplasje në dysheme ose tokë.
• Dhuna verbale - fyerje, sharje,
gjuhë që synon poshtërimin e
“viktimës”.
• Dhuna sociale – përjashtimi i
fëmijës nga shoqëria, injorimi,
përhapja e dezinformatave në
mënyrë që fëmijët e tjerë të ndalojnë shoqërimin me “viktimën”.
• Dhuna psikologjike – kërcënime,
frikësim.
• Dhuna digjitale - një formë gjithnjë e më e zakonshme e dhunës,
e cila e përfshinë përdorimin e
rrjeteve sociale dhe aplikacioneve
për ta poshtëruar fëmijën viktimë
të dhunës. Dhuna digjitale përfshinë krijimin e llogarive false në
rrjetet sociale, regjistrimin dhe
publikimin e videove, fotove, etj.
• Dhuna seksuale - ndodh kryesisht në pubertet, dhe e përfshinë prekjen e pjesëve intime
të trupit, komente të papërshtatshme dhe vulgare.

Fëmija mujsharës

Dhuna është pasojë, por cili është
shkaku? Fëmijët që sillen dhunshëm shpeshherë vijnë nga familje
jofunksionale. Mund të jenë agresivë, mund të kenë probleme me
profesorët, notat, shokët e klasës.
Një fëmijë i tillë e kërkon një nxënës
më të dobët se ai, mbi të cilin do
të jetë fizikisht dominues, duke e
dëshmuar kështu vlerën e tij para
të tjerëve. Fëmijët e dhunshëm
në thelb kanë nevojë për pranim.
Duhet të kihet parasysh se fëmija
i dhunshëm është ende fëmijë dhe
se atij i duhet kushtuar vëmendje
dhe mbështetje dhe t’i mësohet se
ekzistojnë modele të ndryshme, jo
të dhunshme të sjelljes dhe komunikimit.

Fëmija viktimë

Një fëmijë që është viktimë e dhunës
së bashkëmoshatarëve është kryesisht
i heshtur, i qetë dhe i tërhequr ose
dallon nga moshatarët e tij në disa
karakteristika. Ai mund të jetë shumë
i suksesshëm në shkollë (“peshkop”)
ose i pasuksesshëm, i trashë, të ketë
ndonjë mbiemër “qesharak”, të jetë i
ngathët dhe të ngjashme. Si rregull,
fëmija viktimë është i frikësuar dhe
nuk dëshiron t’ia raportojë problemin
e tij të rriturve. Arsyet janë mungesa e
besimit, frika se dhuna do të jetë edhe
më e keqe nëse përfshihen të rriturit,
dhe frika se dënimi për “spiunim” do
të jetë edhe më i tmerrshëm. Praktika

| Maj 2022

PEER VIOLENCE
Being a teenager is difficult, even without additional circumstances, such as the
COVID-19 pandemic in the past two years, which has made things even harder. In
previous editions of 4You Magazine, we introduced you to some of the most common
problems that teenagers face today. In this edition, our topic is peer violence, which
is one of the burning issues that is being given more and more importance, both in
the media and among parents and school staff.

ka treguar se dhuna vërtet ka
marrë forma edhe më serioze
pas ndërhyrjes joadekuate
të prindërve apo stafit mësimdhënës. Fëmija viktimë
nuk e raporton dhunën,
gjë që e zgjatë këtë formë
të padëshiruar të sjelljes.
Sa më i gjatë të jetë ekspozimi ndaj dhunës, aq më
të rënda janë pasojat për
viktimën. Fëmijët që i ekspozohen dhunës shqetësohen,
frikësohen, depresivn, zhvillojnë fobi sociale dhe jemi
dëshmitarë se pasojat mund
të jenë fatale.

Si të luftohet dhuna në mesin e bashkëmoshatarëve?
Në luftën kundër dhunës në
mesin e bashkëmoshatarëve –
shteti, shkolla, prindërit dhe
profesionistët duhet të luftojnë së bashku. Nëse fëmija
është dhunues apo viktimë e
dhunës, është e nevojshme që
të korrigjohet sjellja dhe në
këtë proces duhet të përfshihen psikologë apo pedagogë,
profesorë dhe prindër.

Nëse keni ndonjë
problem specifik që
kërkon zgjidhje, mos
hezitoni të na kontaktoni
përmes Facebook dhe/
ose Instagram dhe ne do
të përpiqemi t’ju japim
përgjigjet e duhura.

What is peer violence?
Although peer violence is not a new problem, social media is taking it to a whole new
level. In the 21st century, modern society has
finally become aware of how far-reaching the
consequences of violence can be. Violence
is generally defined as intentionally causing
harm and causing pain to another person. By
peer violence, we mean aggressive behaviour
among school-age children, which is repeated
in a continuous period of time or gives indications that it could be frequent.
Peer violence can be school based, i.e. it can
happen in the context of school, and it can
be outside the school. The consequences of
peer violence can be physical, psychological
and emotional, and they often occur together.
Physical consequences are the easiest to detect, while psychological and emotional consequences can go unnoticed for a long time.
It is of great importance that you, our readers,
recognize when you are exposed to violence
and seek the help of parents and teaching
staff in a timely manner!
A child bully
Violence is a consequence, and what is the
cause? Children who behave violently often
come from dysfunctional families. They can be
aggressive, they can have problems with professors, grades, classmates. Such a child will
look for a student weaker than himself, over
whom he will be physically dominant, thus
proving his value to others. Violent children
basically cry out for acceptance. It should be
borne in mind that a violent child is still only
a child and that he needs to be given attention and support and taught that there are
different, non-violent models of behavior and
communication.
Child victim
A child who is a victim of peer violence is
mostly quiet, calm and withdrawn, or differs
from his peers in some characteristics. He
can be very successful at school ("nerd") or
unsuccessful, big, have a "funny" last name, be
clumsy and the like. As a rule, the child victim
is intimidated and does not want to report his
problem to the elderly. The reasons are lack of

trust, fear that violence will be even worse if
adults get involved, and fear that the punishment for "snitching" will be even more terrible.
Practice has shown that violence has indeed
taken even more serious forms after inadequate intervention by parents or teaching
staff. The child victim does not report violence,
which prolongs this unwanted form of behaviour. The longer the exposure to violence,
the more serious are the consequences for the
victim. Children who are exposed to violence
become anxious, scared, depressed, develop
social phobias, and we are witnessing that the
consequences can be fatal.
How to fight peer violence?
In the fight against peer violence - state,
schools, parents and professionals must fight
together. Whether the child is a perpetrator or a victim of violence, it is necessary to
correct the behaviour, and psychologists or
pedagogues, professors and parents must be
involved in that process.
Types of peer violence
When we mention peer violence, the first
association is a physical confrontation
between children of the same or similar
age, however, there are several types of
peer violence:
• Physical violence - fighting, slapping,
pushing, twisting an arm, knocking to
the floor or ground.
• Verbal violence - insults, swearing,
statements aimed at humiliating the
"victim".
• Social violence - excluding the child
from society, ignoring, spreading misinformation so that other children stop
associating with the "victim".
• Psychological violence - threats, intimidation.
• Digital violence - an increasingly common form of violence, which involves the
use of social networks and applications
to humiliate a child victim of violence.
Digital violence includes creating fake
accounts on social networks, recording
and publishing videos, pictures, etc.
• Sexual violence - occurs mainly at
puberty, and involves touching intimate
parts of the body, inappropriate and
vulgar comments.

If you have any specific problems to solve, do not hesitate to contact us via Facebook
and/or Instagram, and we will try to provide you with appropriate answers.
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4m

SUDOKU

0,5m

Duhet ta merrni çelësin, por pa u lagur
fare. Për t’iu ndihmuar pak kemi ofruar dy
dërrasa të njëjta me dimensionet: (4 x 0,5)
metra. KUJDES ALIGATORIN!

4m

4m

PAK LOGJIKË

GJENI 10 NDRYSHIMET
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PARTHENON - ATHINË

“Bota është një libër dhe ata
që nuk udhëtojnë e lexojnë
vetëm një faqe.”
Saint Augustine
Për foto të tjera,
skanoje QR kodin

