Gazeta e Prindit #2

“Foleja e
Shqiponjave”

Ngjarjet e ardhëshme
KUR: Shtunë, 24 Nëntor, 2018 5:00pm - Dielë, 25
Nëntor 1:00am
CFARË: Festa e Flamurit
KU: Commonwealth Centre, 1177-, 3961 52 Ave NE,
Calgary, AB T3J 0J7, Canada

Tetor, 2018
2445 23 Ave SW, Calgary, AB T2T 0W3
Website: https://www.albcanyyc.org/
T: 403-466-4172
email : 12dracana@gmail.com

Pergatitje per festen

Ju lutemi n’a kontaktoni me pyetjet dhe
kërkesat dhe këshillat tuaja. Kjo gazetë e
përmuajshme do të shpërndahet me postë
elektronike. Ne do të përdorim adresën tuaj të
e-mailit për të komunikuar me ju. N’a
njoftoni nëse ky është problem për ju.

Femijet e Folese se Shqiponjave po bejne prova per
montazhin Muziko – Letrar “Shqiponjat Fluturojne
Lart”. Ata jane shume krenar qe do te japin kete
koncert patriotik per prinderit dhe shoket e tyre.
Prinderit kane ndihmuar fuqimisht per suksesin e
koncertit. Ata kane siguruar veshje kombetare ose kuq
e zi per cdo femije dhe kane ardhur shume here heret
per provat e montazhit.
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ARRITJE CILESORE TEK “Foleja e Shqiponjave”
CALGARY, ALBERTA, CANADA
Muaji Tetor ishte nje muaj i mbushur plot me
veprimtari tek FOLEJA. Temat mesimore per kete
muaj ishin – per YLLKAT “vjeshta ne Calgary”; per
SHQIPONJAT “trevat ku jetojne Shqiptaret”. Nё te dy
klasat veprimtarite mesimore ishin te larmishme dhe
nxenesit ishin pjesmarres entuziaste ne mesimin e
fjalorit, dhe krijimin e fjalive me fjale te reja.
Mesuesit perdorin tecnologjine dixhitale ne ҫdo ore
mesimi. Nxenesit nuk ankohen se mesimi eshte
“boring”, por jane te angazhuar dhe flasin shqip me
shoket.
Kete muaj filluan provat per montazhin muziko-letrar
“Shqiponjat Fluturojne Lart”, qe do te ҫfaqet me 24
Nentor ne Festimet per Ngritjen e Flamurit.
Nje aktivitet interesant ka qene edhe mesimi i materialit
gjuhesor te lidhur me festen e femijeve Halloween. Nё
kete mesim femijet mesuan fjalorin, pastaj gdhenden
kungujt dhe moren pjese ne konkursin per pershkrimin
e kungullit.
Si rezultat i ketyre veprimtarive te shumta, prinderit
raportojne se nuk e kane te veshtire te zgjojne femijet
heret per te ardhur ne shkolle. Kete e tregon se me miri
fakti qe kemi patur disa dite ku nuk kemi patur asnje
mungese dhe pjesmarrja ka qene 100%.

Erona Beqiri, nje nga
fitueset e konkursit
“Halloween”. Megjithese ne
klasen e Yllkave, Erona beri nje
pershkrim shume te bukur qe
tregon se ajo po punon shume
per permiresimin e aftesive ne
gjuhen shqipe. FOLEJA ka shume nxenesi
shembullor, si Erona.

Franceska Halili, ndihmon
mesuesen dhe shoket.
Megjithese vetem 4 vjec, Ḉeska
e vogel jo vetem eshte aktive ne
mesim, por ajo merr detyren e
“teacher’s helper”. Femijet cdo
dite dalin vullnetare per detyra te ndryshme ne
klase.

Alisa, Antonella dhe
Lukas Guri jane shume
aktiv ne pjesmarrjen ne
shkolle. Jo vetem kane qene nxenes qe ne
fillimin e FOLESE, por kerkojne cdo menyre te
ndihmojne mesuesit dhe shoket. Ne menyre te
vecante, Lukas, ndihmon mesuesen e tij (qe ka
problema me kompjuterin) duke perdorur
kompjuterin dhe duke i treguar fjalet ne ekran.

Ju falenderojme te gjitheve per mbeshtetjen qe i beni
FOLESE.

JU PRESIM TEK FOLEJA!

Brayan Qose

eshte femija me i vogel ne grupin e Yllkave dhe per here te pare po perjeton jeten ne grup

me shoket. Fillimi nuk ishte i lehte, por tani ai merr pjese ne mesim- ne kete foto ai po prezanton vehten ne
gjuhen shqipe:“ Une e kam emrin Brayan dhe une jam nje ҫun”.
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Ariana Kuqi, nuk e ka filluar akoma klasen e pare, por eshte gjithmone ne kohe ne
shkolle dhe merr pjese ne cdo aktivitet me buzqeshjen e saj te perhereshme. Ariana e vogel
po ben prova te vazhdueshme per t’u paraqitur sa me denjesisht ne montazhin “Shqiponjat
Fluturojne Lart”.

Mesuesit perpiqen t’a bejne mesimin sa me interesant duke perdorur metoda argetuese per mesimin e gjuhes.
Ne kete menyre mesuesit aktivizojne trurin e femijes dhe informacioni gjuhesor ruhet ne “long term memory”,
sepse femijet perdorin me shume shqisa per te mbajtur mend fjalorin dhe informacionin qe u jepet. Ne kete
foto, femijet punojne me fjale kryq per te identifikuar fjalet e reja qe kane mesuar. Arind Nexhi ishte i pari
qe e perfundoi fjalekryqin.

Grupi i Shqiponjave ne klasen e tyre.
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Klasa eshte gati per mesim.

North Point eshte nje lokal i mrekullueshem per FOLENE.
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Pastaj kesaj pune intensive ne klase, femijet kenaqen duke luajtur perjashta.

Pergatitjet per Festen e Flamurit – Arjana dhe Tedi i vogel provojne kostumet kombetare qe sapo arriten.
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Lajme te Gezueshme nga FOLEJA
Mesuesja e talentuar, ZOICA DHAMO, kthehet ne ekipin e FOLESE pas nje mungese te
shkurter per arsye shendetsore. Mesuese Dhamo ka nje pervoje te gjate ne arsim si ne
Shqiperi, ashtu edhe ne Toronto dhe Calgary. Ajo shquhet per korrektese, mesimdhenje dhe,
ne menyre te vecante, per dashurine per femijet dhe per Atdheun. FOLEJA eshte kaq e
bekuar qe ka perseri ne gjirin e saj nje mesuese jo vetem te talentuar, por qe njeh bazat
pedagogjike dhe psikologjike te mesimdhenjes. Ajo ka qene nje nga nismetaret e FOLESE
qe ne fillimet e saj ne vitin 2015. Ne kemi gjetur edhe nje foto te atij viti ku mesuese Zoica
eshte ne mes te nxenesve te saj qe i do kaq shume.

Eshte interesante te theksojme qe ne kete foto te vitit 2015, shohim te njejtat familje qe jane edhe sot pjese e
rendesishme e FOLESE: Familja, Lezi me kater femijet e tyre te mrekullueshem, Familja Guri me tre femijet e
tyre te mrekullueshem, Familja Veselaj me 2 femijet e tyre te mrekullueshem, Familja Kuqi me dy femijet e
mrekullueshemFamilja Vushaj me dy femijete e tyre te mrekullueshem, Familja Askushaj me dy femijete e tyre
te mrekullueshem, Familja Fetiu me dy femije te mrekullueshem, Familja Murseli me vajzen e tyre
shembullore, Familja Nexhi me djalin e tyre shembullor, Familja Duraj me vajzen e tyre shembullore. Ketu
gjejme rastin te falenderojme edhe mesuese Ganimete Dehari, e cila me perkushtim e drejtoi shkollen ne vitet e
pare te krijimit te saj. Ju jemi te gjitheve mirenjohes per mbeshtetjen e Folese gjate ketyre viteve.
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FALENDERIME TE TJERA:

Driton Imeri – Mesues Dritoni filloi punen tek FOLEJA ne muajin
Shtator. Ne ishim me fat qe te kishim nje mesues si ai ne stafin tone. Ne menyre
te vecante, mesues Dritoni ka dhene nje ndihme te vlefshme ne punen per
dixhitalizimin e mesimdhenjes ne shkollen tone. Ai solli nje pervoje shume te
mire ne mesimdhenje dhe u lidh me nxenesit. Fatkeqesisht, per arsye familjare, ai
duhet te kthehet ne Maqedoni dhe nuk mund te vazhdoje perkohesisht te jap
mesim ne shkollen tone. Ne mbetemi me shpresen se do vazhdoje kontributin e
tij tek FOLEJA kur te kthehet ne Kanada. Mesues Dritonit i urojme udhetim te
mbare dhe sherim te shpejte te nenes se tij.

Kaltrina Kusari – eshte asistente vullnetare tek FOLEJA. Kaltrina eshte
nje dhurate e bekuar per femijet tane dhe me punen e saj te palodhur ka fituar
dashurine e femijeve dhe respektin e prinderve. Ajo është punëtore sociale dhe
për momentin punon me njerëz që kanë paralizë cerebrale. Po ashtu, ajo sapo ka
filluar studimet e doktoraturës tek Fakulteti i Punëve Sociale, Universiteti i
Kalgari. Hulumtimi i Kaltrinës përqëndrohet tek përvojat e Shqiptarëve nga
Kosova të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil në shtetet e Evropës
perëndimore.

Dorentina Tofaj – eshte kenaqesi te njohesh nje vajze kaq te perkushtuar ndaj
femijeve dhe gjuhes shqipe, si Dorontina. Ajo eshte asistente vullnetaretek
FOLEJA dhe shkelqen per dashurine dhe kujdesin per femijet tane. Megjithese
ka ardhe e vogel ne Kanada, Dorentina jo vetem e flet gjuhen tone, por edhe do
qe femijet Shqiptar te mesojne Shqip. Dorentina ka mbaruar shkollen e mesme
“Crescent Heights” dhe eshte studente ne degen e Biznesit ne Universitetin
Mount Royal.

Ermira Kusari – FOLEJA kohet e fundit ka kenaqesine qe stafit tone i
eshte shtuar edhe nje vullnetare e devoteshme dhe energjike. Ermira Kusari
eshte e diplomuar ne Biologji dhe Spanjisht dhe ka qene mesuese ne Kosove.
Ajo di si te punoje ne ekip dhe kurre nuk e kontrollon oren. Perkushtimi i saj tek
FOLEJA eshte shembullor. Ermira eshte specializuar ne Hokkaido, Japoni ne
fushen e “Forcimit te zhvillimit te industrise ne zonat bujqesore nepermjet rritjes
se kapacitetit te marketingut dhe drejtimit”. Ajo eshte antare e organizates SHEERA ne Gjakove qe mbeshtet grate qe kane humbur bashkeshortet ne Luften e
Kosoves dhe grate ne zonat rurale per te filluar biznese te vogla (rritja e
luleshtrydheve etj.). Ne jemi me fat qe Ermira n’a ndihmon ne Folene e
Shqiponjave.
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Zana Murseli – nje nga prinderit me aktiv ne shkollen Foleja e
Shqiponjave. Teta Zana nuk kursen as kohen as energjite per te ndihmuar
femijet e FOLESE ne cdo front, ne rregjistrimin e femijeve, ne
inkurajimin e prinderve per te sjellur femijet ne shkolle, apo ne provat per
poemat e Ndre Mjedes apo Naimin Frasherit. Eshte kaq kenaqesi e madhe
per stafin dhe bordin e shkolles kur prinderit n’a ndihmojne me pune
vullnetare edhe me mendime e keshilla te vlefshme. Faleminderit per
perkushtimin tuaj, Zana.

Falenderojme Familjen Vushaj per
embelsirat qe n’a solli per ditelindjen e Samuelit.
U befsh 100 vjec, Samuel!
Informacion për prindërit:
FËMIJËT DHE ADOLESHENTËT SOT:
Fëmijët dhe adoleshtetët kanë një kulturë ndryshe nga e kaluara. Interneti tashmë nuk është më një risi
për fëmijët dhe të rinjtë por një nevojë e domosdoshme për ata. Fëmijët dhe adoleshentët janë të ekspozuar ndaj
fushatave qe nxisin përdorimin e internetit si kurrë më parë, me materiale të shtypura, fushata reklamuese,
internet dhe ne tv.
Zhvillimi i përgjithshëm emocional dhe seksual i fëmijeve mund të preket nga imazhet e idhujve të tyre
që përdoren në internet ku në të shumtën e rasteve janë imazhe provokuese. Të gjithë fëmijët kanë një sërë të
drejtash dhe detyrash që duhet të respektohen, edhe në internet. Ata kanë të drejtën për të mos u shqetësuar,
ofenduar apo ngacmuar nga përdoruesit e tjerë. Ata kanë të drejtë të komunikojë dhe gjithashtu të kenë argëtim
nga informacioni qe marrin. Në anën tjetër, ata kanë të drejtë të marrin informacione qe kane përmbajtje të
përshtatshme për moshën e tyre, dhe mund të themi se zhvillimet teknologjike kanë krijuar mundësi të reja që
përfshijnë të drejtën për të prodhuar informacion, për të shprehur veten e tyre dhe për të dhene ide ne mass
media. Tani ata janë protagonistë të internetit, dhe jo vetëm konsumatorët pasiv.
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Fëmijët kanë një përgjegjësi për mënyrën se si ata përdorin internetin. Keqpërdorimi, neglizhlizhimi apo
pakujdesshmëria, në të cilën ata nuk marrin parasysh standardet themelore të sigurisë, mund të shkaktojë pasoja
në jetën e tyre të cilat ata mund ti shmangin kur prindit e kujdesshem kontrollojne cfare veprimtarie ka femija i
tyre ne internet. Të gjithë fëmijët janë përgjegjës për të respektuar dhe zbatuar të drejtat e të tjerëve. Nuk duhet
të përdorin kërcënime, ngacmime apo fyerje ndaj përdoruesve të tjerë. Fëmijët përdorues të internetit nuk duhet
të nxisin përmbajtje e cila degradon, poshtëron apo denigron të tjerët.
Rrjetet sociale - Më shumë se 65 milion njerëz janë përdorues aktiv të rrjeteve sociale në cellular (fëmijë,
adoleshentë të rritur). Fëmijët dhe adoleshentët krenohen me faktin se kanë më shumë miq se shokët e tyre,
pranojnë, ftojnë miq edhe persona të cilët nuk i njohin. Imazhet e tyre dhe të dhënat që përdoren në rrjete
sociale nga fëmijët dhe adoleshentët mund të perdoren nga kriminelet “dixhital” shumë lehtësisht..
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Cfarë raportojnë fëmijët?
Fëmijët raportojnë se shumicën e kohës që kalojnë në internet janë të pashoqëruar nga prindërit (fëmijët
gjithshtu tregojnë që prindërit nuk dinë të përdorin kompjuterin dhe nuk ju qëndrojnë pranë fëmijeve).
ESHTE E DOMOSDOSHME QE CDO PRIND TE MESOJE PROGRAMET QE PERDORIN
FEMIJET DHE TI KONTROLLOJNE ATA.
Femijet tregojnë që kanë akses të plotë ne cdo faqe, madje ndonjehërë kur ndodhen ne ambjente nën
shoqërinë edhe te ndonje të rrituri ata kërkojnë faqe ku mund të shikojnë materiale pornografike.
Shpesh herë fëmijët tregojnë se një pjesë të mirë të kohës në internet e kalojnë në rrjete sociale (facebook,
youtube).
Fëmijët dhe adoleshentët grupmoshës 10-17 vjec raportojnë se janë lojtarë të mirë të pokerit ne facebook dhe
kanë dëshirë që ta provojnë njehere një lojë të vertetë pokeri.
Fëmijët janë ankuar edhe për postimet pornografike që shokët ju kanë bërë në formë shakaje në profilin e
tyre, video foto apo foto të montuara.
Fëmijët ankohen që përsona të panjohur dhe të rritur iu dërgojnë ftesa për tu bërë shokë.
Fëmijët kanë raportuar se edhe janë kërcënuar nga persona të panjohur nëpërmjet sms në facebook.
Kohët e fundit është rritur numri i grupeve te Hip-hop-it dhe fëmijët shprehen se degjojne shumë këtë
muzikë e cila në të shumtën e rasteve është e pacensuruar me tekste vulgare dhe banale dhe gjendet shumë
kollaj në youtube, ku subjekti kryesor i teksteve të tyre janë dhuna dhe ofendimet ndaj njëri-tjetrit.
Fatkeqesisht, shpesh adoleshentet mundohen ti marrin keto huligane si modele sjelljeje.
Gjithashtu fëmijët raportojnë se e përdorim internetin edhe për tu informuar për rezultatet e ndeshjeve të
futbollit kryesisht përdorin faqet e basteve sportive duke qënë se ata shprehen se luajnë skedina.
Pervec fakteve të mësiperme ata ankohen se persona të tjera kanë perodorur te dhënat e tyre( mosha, foto,
emer mbiemer, adrese shkolle) per te hapur faqe të paautorizuar.
PRINDI NDIHMON: KËSHILLA PER FEMIJET
Mos i’u përgjigj asnjë mesazhi apo email kërcënues apo fyes;
Ruaj çdo detaj të email-eve ose sms-ve që të vijnë;
Mos jep asnjë informacion personal si emër, adresë, numër telefoni etj;
Blloko dhe raporto adresat nga vijnë mesazhet dhe tekstet kërcënuese;
Mos reago ndaj mesazheve që ju kanë ardhur;
Mos u përgjigj numrave të panjohur;
Ndrysho adresat dhe numrin e telefonit neqoftese kompromentohen.

Ju lutem na dergoni pyetjet, kerkesat dhe keshillat tuaja per
Folene e Shqiponjave ne adresen 12dracana@gmail.com
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