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Java e Orientimit
Nxënësit që morën pjesë në këtë program, jo vetëm që u njohën me shkollën dhe metodat e mësimdhënies, por,
gjithashtu, ata krijuan miqësi të reja, duke u përfshirë në aktivitete të ndryshme argëtuese.
Tani, ata e dinë çdo të thotë të jesh nxënës i shkollës së mesme “Turgut Ozal”, me kërkesat dhe qëllimet e larta
që i vë vetes, me punën e palodhur që duhet të bësh, për të qenë gjithmonë i suksesshëm.
Suksese të gjithë nxënësve në këtë vit të ri akademik!

The students who participated in this program, not only got
acquainted with the school and
teaching methods, but also they
made new friendships and were
involved in various fun activities.
Now, they know what it means
to be a student of “Turgut Ozal”
high school;, they understand
the high demands and goals they
must set for themselves, and the
tireless work they must do in order, to always be successful.
Good luck to all students this new
academic year!
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Dita e parë e shkollës
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Asef
Nxënësit e shkollës së mesme Turgut
Ozal marrin pjesë në disa gara gjatë
gjithë vitit. Një nga më të rëndësishmet prej tyre është Panairi Shqiptar i
Shkencës dhe Inxhinierisë, ASEF.
Eshte krenari të themi se 167 projekte nga shkolla jonë janë kualifikuar për
në finalet e ASEF 2020. Falënderojmë të
gjithë mësuesit tanë që kanë motivuar
dhe mbështetur studentët. Ne i urojmë
fat të gjithë studentëve tanë pjesëmarrës.

Students of Turgut Ozal High School
participate in several competitions
throughout the year. One of the most
important of these is the Albanian Science and Engineering Fair, ASEF.
We proudly announce that 167 projects
from our school qualified for the finals
of ASEF 2020. We thank all our teachers
who have motivated and supported the
students. We wish good luck to all our
participant students.
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Olimpiada
Olimpiada Kombёtare.
Pёrgёzojmё nxёnёsit tanё, Armela Shahini,
Bruno Bajo dhe Heidi Durrёsi qё kaluan me
sukses fazёn e dytё nё Olimpiadёn Kombёtare
tё Matematikёs dhe iu urojmё suksese tё mёtejshme nё fazёn finale.
ChemiCo
Nxënësit e shkollës tonë të vlerësuar me certifikatat ‘’Honourable Mention’’ në konkursin e
6 internacional të Kimisë ‘’ChemiCo’’ gjatë muajit Nëntor 2019 në Singapor. Në këtë konkurs
morën pjesë rreth 336 nxënës nga e gjithë bota.

Second Phase Math
Congratulations to our students,
Armela Shahini, Bruno Bajo and
Heidi Durrësi who successfully
passed the second phase of the National Mathematics Olympiad. and
we wish them further success in the
final phase.
ChemiCo
We are pleased that our 10th grade
students won Honourable Mention
at the 6th International Chemistry
Competition ChemiCo on November 2019, in Singapore. Around 336
students joined the competition
from all around the world.
REVISTA VJETORE
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Konkursi i Artit dhe Letërsis
Arti dhe kreativiteti kërkojnë kurajo.
Çdokush është artist, por rëndësia qëndron se si kjo dhunti zbulohet dhe realizohet. Ndaj si rrjedhojë aktivitete të
ndryshme ndikojnë në identifikimin e
vlerave. Konkretisht Konkursi i Artit dhe
Letërsisë 2019 zhvilluar mes nxënësve të
kolegjeve “Turgut Ozal”-Durrës, “Turgut Ozal” - Tiranë, ‘’Memorial International School of Tirana’’, “Hasan Riza
Pasha”-Shkodër, “Mehmet Akif ”-Djem
dhe Vajza dhe “Mehmet Akif ” Kosovë.
Këtë vit plot dëshirë edhe passion shkolla jonë u përfaqësua denjësisht në finale,
duke rrëmbyer 18 çmime: 3 çmime të
para, 7 çmime te dyta dhe 8 çmime të
treta. Konkursi u zhvillua në katër kategori: Interpretim, Këngë, Krijim dhe Art
Pamor.

Art and creativity require courage. Everyone is an artist, but the importance lies in how this gift is discovered
and realized. Consequently, different activities affect the identification of values. The Art and Literature Competition 2019 was held between the students of the colleges “Turgut Ozal” -Durrës, “Turgut Ozal” - Tirana,
“Memorial International School of Tirana”, “Hasan Riza Pasha” -Shkodër, “Mehmet Akif ” -Boys and Girls and
“Mehmet Akif ” Kosovo.
This year, due to our students being full of desire and passion our school was worthily represented in the finals,
grabbing 18 prizes: 3 first prizes, 7 second prizes and 8 third prizes. The competition took place in four categories: Performance, Song, Creation and Visual Art.
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Konkursi i pikturës

Nga sot në shkollën tonë lindi shkëndija e talentit!
Ku shumë nxënës , nga të tre paralelet klasa e 10-të,11-të
dhe 12-të , për ta shfaqur pasionin e një piktori morën
pjesë në konkursin e pikturës, me tematikë “Unë dhe teknologjija”.

This year, our school was a place where a bright
spark of talent was born, where many students,
from all three classes, 10th, 11th and 12th grade,
showed the passion of a true painter and participated in the painting competition, with the theme “Me
and technology”.

REVISTA VJETORE
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Sporte
Gjatë muajit nëntor 2019, në shkollën tonë u zhvillua Kampionati i Futbollit. Çdo klasë përfaqësoi veten denjësisht me lojën e tyre.
Përballja finale ishte midis klasës së 10D dhe 10B, ku kjo e fundit fitoi edhe kupën.
Suksese të mëtejshme!

During November 2019, our school hosted the Football Championship. Each class worthily represented themselves. The final showdown was between the 10D and 10B classes, where the latter also won the cup. To further
successes!
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Eksperimente të ndryshme
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Enrichment
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Brikela Salihaj
Head of Enrichment

Zyra “Head of Enrichment” në gjimnazin “Turgut Özal” ka shërbyer për pasurimin me aktivitete
të vitit akademik. Detyra e kësaj zyre të veçantë të shkollës sonë është informimi i nxënësve rreth
aktiviteteve të ndryshme që shkolla ndërmerr gjatë vitit shkollor, si dhe organizimi i këtyre aktiviteteve në bashkëpunim me nxënësit. Ky bashkëpunim ka qenë efiçent në strukturimin e aktiviteteve në shkollën tonë, arsye kjo e cila na shtyn ta kthejmë zyrën në pjesë integrale të strukturave
të shkollës.

The “Head of Enrichment Office” in our school has served to further enrich the academic year
with activities. Its duty is to inform our students about the activities the school organizes, while
also being responsible for organizing said activities based on the different requests of the students. This cooperation between school and student has proven itself efficient enough to become
an integral part of the school administration.

REVISTA VJETORE

17

School
Clubs
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Qeveria e nxënësve
Qeveria e nxënësve së shkollës tonë gjatë mbledhjes
së parë të kryesuar nga presidenti i senatit, u njohën
me të drejtat dhe obligimet e tyre, u shpërndanë detyrat si dhe u diskutua plani i tyre i punës. Ju urojmë
suksese dhe presim punën e tyre të shkëlqyer!

Student Government
The student government of our
school, during the first meeting
chaired by the president of the
senate, were acquainted with their
rights and obligations, the tasks
were distributed, and their work
plan was discussed. We wish them
success and look forward to their
excellent work!
REVISTA VJETORE
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KLUBI SHPRESA
(Shpresa Club)
Maturantët e shkollës së mesme “Turgut Ozal” dhe klasat 11-ta organizuan një vizitë në qytetin e Durrësit, në
një prej ambienteve ku gjenden të strehuar familjet që u prekën nga tërmeti.
Marrë shkas nga ngjarjet e dy javëve të fundit nxënësit e klasave të 12D, 11B dhe 11D në bashkëpunim me
mësuesit dhe stafin drejtues u solidarizuan dhe bënë të mundur një takim me familjet që ishin më të prekura
nga tërmeti, duke patur predispozicionin për tu shprehur dashurinë tonë dhe kontributin financiar, i cili u
grumbullua nga të gjithë nxënësit e këtyre tre klasave.

The former graduates of the high school "Turgut Ozal" and the 11th grade students organized a visit to the city
of Durrës, in a sheltered environment for families affected by the earthquake.
Triggered by the event of the previous two weeks, students of grades 12D, 11B and 11D, with the support of
teachers and staff, showed solidarity with the families who were most affected by the earthquake, and demonstrated their compassion with a financial contribution gathered from all the students from the three classes.
20
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KLUBI I FOTOGRAFISË
(Photography Club)

Nxënësit e klubit të Fotografisë, të shoqëruar me stafin e shkollës bënë një shëtitje në malin e Dajtit për të
fotografuar ngjyrat e larmishme të stinës së vjeshtës.
Ata fotografuan gjëra nga më të ndryshmet duke bërë
kompozime kreative dhe gjithashtu u njohën dhe me
teknika të reja në artin e fotografisë. Shumë nga nxënësit kishin ardhur të përgatitur me aparatin e tyre
personal fotografik dhe kështu ata shpalosen talentin.
Pasi vështruan dhe pamjen nga kryeqyteti i Tiranes
ata u ndalën dhe në Gurrën e Perrisë ku fotografuan
reflektime dhe peizazh me ngjyra magjike.

The students of the Photography Club, accompanied by the
school staff, took a walk on Dajti Mountain to photograph the
various colors of the autumn season.
They photographed a variety of things, making various creative
compositions, and were also introduced to new techniques in
the art of photography. Many of the students had come prepared
with their personal camera, and thus they revealed their talent.
After looking at the view from the capital of Tirana, they stopped
in Gurra e Perri, where they photographed reflections and landscapes with magical colors.
REVISTA VJETORE
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KLUBI I MEDIAS
(Media Club)

Panairi i Librit.
Klubi i Medias vizitoi Panairin Kombëtar të Librit që
vjen në vitin e tij të 22-të.
Mes titujve të shumtë, nxënësit me syrin e tyre kritik,
përzgjodhën tituj interesantë
të letërsisë shqiptare dhe të
huaj.

Book Fair
The Media Club visited the National Book Fair, now in its 22nd
year. Among the many titles, the
students with their critical eye, selected interesting pieces of Albanian and foreign literature.
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KLUBI I EKOLOGJISË
(Eco Club)

Handicraft

REVISTA VJETORE

23

KLUBI I DEBATIT
(Debate Club)
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Java e Historisë
(History Week)
Atmosfera e festave të nëntorit
ka filluar të ndihet në të gjitha
mjediset e shkollës sonë.
Ngjyrat kuqezi, simbolet atdhetare kombëtare, veshjet popullore të krahinave të ndryshme
e shumë projekte të tjera të
përgatitura me përkushtim nga
nxënësit e mësuesit, e sjellin historinë e lavdishme shqiptare në
aktualitet dhe bëhen përkujtesë
dhe mesazh për brezat.
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VIZITA TË NDRYSHME
(Visits)
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School Counseling
and Guidance
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Bilal Kocagoz
Head of School Counseling and
Guidance
Shërbimet e udhëzimit dhe këshillimit në një shkollë është një nga nevojat më të rëndësishme në një institucion arsimor
modern dhe të sigurt. Në vitin akademik 2018-2019, shkolla e mesme Turgut Ozal fuqizoi këtë shërbim duke themeluar
departamentin e drejtimit dhe këshillimit duke përfshirë një drejtor departamenti, një psikolog, dy këshilltarë të shkollës
dhe një këshilltar të arsimit të lartë. Studentët kanë nevojë për udhëzime dhe mbështetje, veçanërisht kur bëhet fjalë për
trajtimin e presioneve akademike, personale, prindërore dhe sociale. Këshilltarët tanë të shkollës Z.Mehmet Karateke dhe
Znj.Erisa Shehu ndihmojnë studentët në të gjitha nivelet dhe ata mund të lundrojnë problemet me besim nga viti i parë
deri në diplomim. Ata veprojnë si avokatë për mirëqenien e studentëve dhe si burime të vlefshme për përparimin e tyre
arsimor. Këshilltarët tanë të shkollës dëgjojnë shqetësimet e studentëve. Për shkak se jeta shtëpiake dhe shoqërore e të
gjithëve është e ndryshme, një këshilltar shkollor mund të jetë personi i vetëm që plotëson atë nevojë për ta. Psikologu
shkollor Miss Suela Tasha ndihmon studentët me çështje të tilla si ngacmimi, aftësi të kufizuara, vetëvlerësimi i ulët, performanca e dobët akademike dhe problemet në marrëdhënie. Këshilltarët e shkollës i referojnë studentët në shërbimin tonë të
psikologjisë. Për më tepër, ata vlerësojnë aftësitë, interesat dhe personalitetet e studentëve për t’i ndihmuar ata të zhvillojnë
qëllime realiste akademike dhe karriere. Një shërbim tjetër i rëndësishëm në shkollën tonë është këshillimi për arsimin
e lartë. Ne organizojmë seminare periodike të karrierës, mundësi universitare, procese aplikimi dhe bursa. Këshilltarja
jonë e arsimit të lartë znj.Sonila Shehu ndjek aplikimet universitare të këshillimit të studentëve tanë dhe ajo informon studentët për universitetet në të gjithë botën. Studentët tanë pranohen me bursa nga universitete prestigjioze jashtë vendit.
Si shef i departamentit të udhëzimit dhe këshillimit dëshiroj të falënderoj të gjithë anëtarët e departamentit tonë për përpjekjet e tyre dhe t’u uroj suksese të mëtejshme studentëve tanë të dashur.

Guidance and counseling services in a school is one of the most important necessities in a modern and confident educational institution. In 2018-2019 academic year, Turgut Ozal high school empowered this service by establishing guidance and
counselling department including a department head, one psychologist, two school counsellors and one higher education
counselor. The students need guidance and support, especially when it comes to dealing with academic, personal, parental
and social pressures.Our school counsellors Mr.Mehmet Karateke and Mrs.Erisa Shehu assist students at all levels and they
can navigate problems with confidence from first year until graduation. They act as advocates for students’ well-being,
and as valuable resources for their educational advancement. Our school counselors first and foremost listen to students’
concerns. Because everyone’s home and social life is different, and a school counsellor could be the only person who fulfills
that need for them at a given time. The school psychologist Miss Suela Tasha helps the students with issues such as bullying,
disabilities, low self-esteem, and poor academic performance and relationship troubles. The school counsellors refer the
students to our psychology service. In addition, they evaluate the students’ abilities, interests and personalities to help them
develop realistic academic and career goals. Another important service in our school is higher education counselling. We
organize periodic career seminars, university opportunities, application processes and scholarships. Our higher education
counsellor Mrs.Sonila Shehu follows the university applications of our students counselling and she informs the students
about universities in all over the world. Our students are accepted with scholarships by prestigious universities in the world.
As head of guidance and counselling department I would like to thank all our department members for their efforts and
wish further success to our dear students.
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Erisa Muhja
School Counselor

Sonila Shehu
Higher Education Counselor

Mehmet Karateke
School Counselor

Suela Tasha
Psychologist
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Counseling
Seminars
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SEMINARE TË NDRYSHME PËR NXËNËSIT
(DIFFERENT SEMINARS FOR THE STUDENTS)
Europe house. Nxënësit tanë ishin të ftuar në Europe House për të marrë pjesë në Forumin e parë rinor në
hapësirën Adriatiko-Joniane.
Në këtë event unik, krahas nxënësve tanë, ishin prezente organizata të ndryshme fokusi kryesor i të cilave është
integrimi rajonal në Komunitetin Europian.
Pjesëmarrësit patën mundësi të njihen me mënyra apo organizata të ndryshme ku ata mund të përfshiheshin
për të dhënë kontributin e tyre në strukturimin e politikave qe prekin rininë dhe gjithashtu për bashkëveprimin në nisma të ndryshme per zhvillimin e turizmit apo mbrojtjen e mjedisit në rajonin Adriatiko Jonian.
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Our students were invited to Europe House
to participate in the first Youth Forum in
the Adriatic-Ionian area. At this unique
event, along with our students, were present various organizations whose main focus is regional integration in the European
Community. Participants had the opportunity to get acquainted with different organizations and ways with which they could
be involved in contributing to the structuring of policies affecting youth, and also to
interact in various initiatives for tourism
development or environmental protection
in the Adriatic Ionian region.
REVISTA VJETORE
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Modeli Shqiptar i Kombeve të Bashkuara
Studentët tanë marrin pjesë në “Modelin Shqiptar të
Kombeve të Bashkuara” (AMUN).
“Në Lezhe, studentët tanë përsosën aftësitë e tyre drejtuese në takimin e fundit të AMUN, duke punuar së
bashku me studentë të tjerë nga shkollat në të gjithë
Shqipërinë për të trajtuar tema të tilla të rëndësishme
si siguria kibernetike / lufta dhe barazia sociale /
ekonomike. Megjithëse ata përfaqësonin pikëpamje të
ndryshme për vendet e deleguara, ata në fund të fundit
punuan së bashku për të krijuar rezoluta për përmirësimin e botës sonë “.Ne falënderojmë mësuesit tanë
Adelajda Mujo dhe Jason Simmons për motivimin dhe
inkurajimin e studentëve.

Our students take part in the “Albanian Model
United Nations” (AMUN).
“In Lezhe, our students honed their leadership skills at the latest AMUN meeting, working together with fellow students from schools
across Albania to tackle such weighty topics
as cyber-security / warfare & social / economic equality. Though they represented different
viewpoints for their respective delegated countries, they ultimately worked together to create
resolutions for the betterment of our world. “
We thank our teachers Adelajda Mujo and Jason
Simmons for motivating and encouraging the
students.
34
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EducationUSA Albania së
bashku me një përfaqësuese
të Universitetit Shtetëror
Saginaw Valley vizituan sot
shkollën tonë dhe i informuan nxënësit në lidhje me
aplikimet universitare. SVSU
International Saginaw Valley
State University
EducationUSA Albania along
with a representative of Saginaw Valley State University,
visited our school today and
informed the students about
the university applications.
SVSU International Saginaw
Valley State University.

REVISTA VJETORE
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Seminari ‘’ Seven Multiple Intelligence ‘’
(‘’Seven Multiple Intelligence’’ seminar)

Duke zbuluar inteligjencën tuaj mund të arrini më shumë sukses” ishte mesazhi i seminarit ‘’ Shtatë Inteligjenca e Shumëfishtë ‘’ mbajtur nga drejtori i shkollës Dr. Erbas.
Teoria shpjegon se secili person ka mënyra të ndryshme të të mësuarit dhe inteligjencë të ndryshme që ata
përdorin në jetën e tyre të përditshme

‘’Seven Multiple Intelligence’’ seminar with 10 A and 10 C
”By discovering your intelligence you can achieve more success” was the message of the ‘’Seven Multiple Intelligence’’ seminar held today by the school principal Dr. Erbas.
The theory explains that each person has different ways of learning and different intelligences they use in their
daily lives
36
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Mësuesi ynë anglisht, Z. Jason Simmons takon studentët
e klasës së 12-të për të diskutuar mbi arsimin universitar në
SH.B.A.
“Unë kam qenë i privilegjuar
kohët e fundit me mundësinë për
të ndihmuar disa nga studentët
tanë më të mirë në përgatitjen e
tyre për aplikimet e tyre të ardhshme universitare amerikane,
dhe për të ndarë disa udhëzues
dhe njohuri personale që kam
në lidhje me përvojën e ndjekjes
së një universiteti në Amerikë.
Nuk dyshoj se me përkushtimin, burimet dhe udhëzimet e
duhura, këta studentë mund të
shkëlqejnë në sistemin universitar amerikan. Unë i uroj atyre
fatin më të mirë në përpjekjet e
tyre “.

Our English teacher, Mr. Jason Simmons meets the 12th
grade students to discuss the
university education in the
USA.
“I was recently privileged
with the opportunity to help
some of our top students
with their preparation for
their upcoming American
university applications, and
to share some pointers and
personal insights I have regarding the experience of
attending a university in
America.
I have no doubt that with the
right dedication, resources
and guidance, these students
can excel in the American
university system.
I wish them the best of luck
in their endeavors.”

REVISTA VJETORE
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TË FTUAR
GUESTS

Çlirim Duro
Me rastin e festave të Nëntorit dhe
organizimit të muajit të Historisë,
në shkollën tonë kishim të ftuar As.
Prof.Dr Çlirim Duro. Bashkëbisedimi me pedagogun e Universitetit të
Tiranës u përqëndrua rreth temës “
Shqipëria dhe Lufta e II Botërore”.
Pas një prezantimi të shkurtër rreth
ngjarjeve kryesore në Shqipërinë
gjatë luftës së II Botërore, nxënësit u
njohën me disa nga figurat historike
dhe kontributin e tyre në historinë e
kësaj periudhe.
On the occasion of the November holidays and the
organization of the month of History, in our school
we hosted a special guest, As.Prof. Dr. Çlirim Duro.
The conversation with the professor of the University of Tirana focused on the topic “Albania and
World War II”.
After a short presentation about the main events
in Albania during World War II, students were introduced to some of the historical figures and their
contribution to the history of this period.
Rozana Haxhialushi
Të ftuar në auditorin e shkollës
patëm Dr.Rozana Haxhialushi,
profesore pranë Fakultetit të Ekonomisë, Universiteti i Tiranës, e
cila bëri një prezantim tepër profesional, këshillues dhe motivues
njëkohësisht, për ata nxënës që e
mendojnë profesionin e tyre të së
ardhmes në fushën e ekonomisë.
Rozana Haxhialushi
In the school auditorium we had
Dr. Rozana Haxhialushi, professor at the Faculty of Economics,
University of Tirana, who made
a very professional, advisory and
motivating presentation for those
students who think of their future
profession in the field of economics.
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Arlinda Dudaj
E ftuara në shkollën tonë ishte një nga figurat më të njohura dhe më me ndikim në fushën e botimeve në
Shqipëri, botuesja Arlinda Dudaj. Një takim tepër i veçantë, në të cilin, ajo ndau me nxënësit eksperiencën e
saj si botuese, por edhe lidhjen e saj të hershme me botën e librave.
“Bëjeni librin mikun tuaj më të mirë,- u tha ajo nxënësve.”
Të falenderojmë Arlinda, jo vetëm për botimet që i ofron lexuesit shqiptar, por edhe për modelin drejtues
femëror që frymëzon te brezi i ri!

Arlinda Dudaj
One of the most famous and influential figures in the field of publishing in Albania, the publisher Arlinda
Dudaj, was invited to our school.
It was a very special meeting, during which, she shared with students her experience as a publisher, but also
her early connection with the world of books.
“Make the book your best friend,” she told the students.
We thank Arlinda, not only for the publications she offers to Albanian readers, but also for her model female
leadership that inspires the younger generation!
REVISTA VJETORE
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Kiço Londo
Në vazhdim të aktiviteteve të
muajit të letërsisë, sot, në auditorin e shkollës sonë u zhvillua
një bisedë tepër e këndshme me
Drejtorin e Teatrit Kombëtar Eksperimental “Kujtim Spahivogli”
dhe, njëkohësisht, një nga figurat
më të rëndësishme të kulturës
e artit shiptar, Magjia e artit në
përgjithësi dhe e teatrit në veçanti ishin fokusi kryesor i bisedës, e
cila përcolli te nxënësit dashurinë
për artin skenik dhe forcën e tij
zhvilluese në jetën shoqërore.

Kiço Londo
Following the activities of the month
of literature, in the auditorium of our
school there took place a very pleasant
conversation with the Director of the
National Experimental Theater “Kujtim
Spahivogli” and, at the same time, one
of the most important figures of Albanian culture and art, Kiço London.
The magic of art in general, and of theater in particular, were the main focus
of the conversation, which conveyed
to the students the importance of the
performing arts and its developmental
force in social life.

Sadik Bejko
Në vazhden e aktiviteteve u organizua në shkollën tonë një takim
me kritikun dhe studiuesin e njohur Sadik Bejko.
Në këtë takim kritiku Bejko
na risolli në vëmendje figurën
e shkrimtarit të shquar Ismail
Kadare në të gjitha përmasat e krijimtarisë së tij. Ndoshta biseda me
të ngjalli dëshirë dhe interes për ta
njohur veprën e Kadaresë që na ka
bërë krenar në të gjithë botën.
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Sadik Bejko
In the course of the activities, a
meeting was organized in our
school with the well-known critic
and researcher, Sadik Bejko.
At this meeting, the critic Bejko
brought to our attention the figure of the prominent writer Ismail
Kadare in all dimensions of his
creativity. Perhaps the conversation with him aroused the desire
and interest to know Kadare’s work
that has made us proud all over the
world.

Irena Buzi
“Teoria e ngjyrave” ishte tema e workshopit të sotëm, që u drejtua nga lektorja Irena Buzi dhe pati një auditor të
larmishëm, nxënës të apasionuar pas pikturës dhe fotografisë, por jo vetëm, ata që e shohin profesionin e tyre të
lidhur ngushtë me të bukurën e aplikimin e saj. Ishin dy orë tepër të këndshme, ku teoria u lidh aq natyrshëm
me praktikën dhe prej kombinimit të këtyre të dyjave erdhën edhe disa punime shumë interesante.

Irena Buzi
“Color theory” was the topic of today’s workshop, which was led by lecturer Irena Buzi. We had a diverse
audience, not only students passionate about painting and photography, but also those who see their
profession closely related to them the beauty of their application. They were two very pleasant hours,
where theory was so naturally connected with practice, and from the combination of these two came
some very interesting works.
REVISTA VJETORE
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