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Emër Mbiemër 

 

 

Dr. Edlira Xega 

  

e-mail edlirax.25@gmail.com 

 

  

Fakulteti  Fakulteti i Edukimit dhe 

Filologjisë 

Departamenti  Departamenti i  

Gjuhëve të Huaja 

  

Lëndët që mbulon Analizë semantike 

 

Analizë teksti 3, 4 

 

Anglishte e shkruar 

 

Anglishte për qëllime specifike, 2-vjeçar, profesional 

 

“Diversiteti gjuhësor dhe komunikimi ndërkulturor”, Master “Mësues i 

gjuhës angleze” 

 

 

  

      Adresa:   

  

Arsimimi dhe 

kualifikimet 

Janar 2012- prill 2015: Studime për marrjen e titullit: “Doktore e 

Shkencave” nё fushёn e Gjuhёsisё, profili Didaktikë. Tema e 

dizertacionit: “Kontekstualizmi didaktik dhe metodat e gjuhës angleze: 

nje studim sociodidaktik i mësimit të gjuhës angleze tek 

nxёnёsit shqiptarё” 

 

Janar 2010- dhjetor 2011: Studime pasuniversitare 2-vjeçare pёr “Master 

Shkencor” nё “Shkenca Gjuhёsore” profili “Didaktikё”, nё Universitetin 

shtetёror tё Tiranёs dhe mbrojtja e mikrotezёs me temё: “Mësimdhënia e 

anglishtes nё mjedisin shqiptar. Stereotipe ndёrkulturore dhe interferenca 

sociolinguistike” 

 

1997- 2001: Studime 4-vjeçare “Mësues i gjuhës angleze” pranë 

departamentit të gjuhëve të huaja, Fakulteti i Mësuesisë, Universiteti 

“Fan S. Noli”. Diplomuar me punimin: “Mёsimi i fjalorit pёrmes 

lojёs”. 

 

1993- 1997: Gjimnazi i mesёm i pёrgjithshёm “Themistokli Gёrmenji”. 

 •  

Gjuhët e huaja 

 

Anglisht 

Frengjisht 
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Italisht 

  

Përvojat  e punësimit Shtator 2012 e në vazhdim pedagoge e gjuhës angleze, me kohë të plotë, 

departamenti i gjuhëve të huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, 

Universiteti: “Fan S. Noli”, Korçë. 

 

Prill 2012- shtator 2012, specialiste e Kurrikulёs dhe Vlerёsimit 

Institucional, pranё Universitetit ”Fan. S. Noli” Korçё. 

 

Mars 2012 : Mёsuese e gjuhes angleze pranё shkollёs jopublike « Thimi 

Marko ». 

 

Mars 2009- shkurt 2012: Trajnuese e mësuesve të gjuhës angleze, për 

qarkun e Korçës, në bashkëpunim me këshillin britanik dhe Ministrinë e 

Arsimit. 

 

Maj 2011; Pёrkthyese koordinatore nё kompaninё “Elena sh.p.k.”, Korçё. 

 

2010- 2012: Pedagoge me kohë të pjesshme ne Universitetin jopublik 

“Kristal”, Korçë. 

 

2010- 2012 : Mёsuese e letёrsisё angleze nё kolegjin maltez “Preka” 

 

Qershor 2010: Koordinatore e ESU (unioni anglofolës) pёr qarkun e 

Korçёs 

 

Maj 2007- shkurt 2008: Drejtim i kursit të trajnimit intensiv në 

anglishten e biznesit me punonjёsit e Pro-Credit bank, certifikuar nga 

Qendra e Gjuhёve tё Huaja “Univers”, Tiranё. 

 

2001- 2010 : Arsimtare e gjuhёs angleze nё shkollёn 9- vjeçare publike 

“Mёsonjetorja e parё shqipe » dhe pedagoge e jashtme nё Universitetin   

“Fan. S. Noli” 

 

  

Pozicioni aktual  

Institucioni 

Lektore e gjuhёs angleze, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisё 

Universiteti  “Fan S. Noli” 

  

Aftësi kompjuterike  Microsoft Office (word, excel, powerpoint)  

Windows movie maker  

Adobe Photoshop  

Internet, Database  

Prill 2013: Certifikuar nga EIPASS- Pashaporta Europiane Informatike 
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Tematikat kryesore/ 

kompetencat   

profesionale 

Specialiste e fushёs sё Didaktikёs, procesit të mësimdhënies dhe 

mësimnxënies së Gjuhës së Huaj dhe komunikimit ndërkulturor. 

 

Tematikat kryesore: Ndërkulturorja nё mёsimdhёnie, Sociodidaktika, 

Sociolinguistika. 

 

  

Bibliografia e punëve 

Shkencore 

 

Tetor 2015: Botim në revistën ndërkombëtare shkencore dhe 

aplikuese, volumi 10.1, Greqi, 

 

Shtator 2014: Botim në “Vjetarin shkencor” të Fakultetit të Edukimit dhe 

Filologjisë artikullin me temë: “Aspekti kulturor në mësimdhënien e 

gjuhës angleze në kontekstin shqiptar; mendime mësuesish të arsimit 

parauniversitar, mbi ndikimin e këtij aspekti në përvetësimin e gjuhës" 

 

Shkurt 2014: Botim artikulli me temë: “The implementation of syllabi for 

the study of English in conformity with the common European 

framework of reference” në revistën Diversité et identité culturelle en 

Europe tome 11/1 

 

Tetor 2013: Botim tek revista e kërkimit arsimor dhe social, Vol. 3 nr. 7, 

tetor 2013, Romë, Itali, artikulli: “Teaching English language in 

elementary education in the Albanian context, Korça region; the 

syllabuses and their conformity to the Common European” 

 

Korrik 2013: Botim në revistën MENON (revistë e kerkimit arsimor) 

University Of Western Macedonia, Faculty Of Education, Florina, July 

2013, Issue 2a, artikullin me temë: “Contextualization of intercultural 

aspects in the English language textbooks in the Albanian classes” 

Framework levels of linguistic skills for assessment. 

 

Maj 2013: Botim në librin e konferencave artikujt me temë: “Edukimi 

ndërkulturor: “Shfaqja dhe impakti i stereotipeve gjatë mësmidhënies dhe 

mësimnxënies së gjuhës angleze në ambjentet shqiptare” 

 

Mars 2013: Botim në librin e konferencave artikujt me tema: “Aspekti 

kulturor në tekstet mësimore të gjuhës angleze në klasat e 8-ta dhe të 9-ta 

të shkollës nëntëvjeçare. Analiza dhe përfundime” 

 

Dhjetor 2012: Botim në Buletini Shkencor i Universitetit” “F. S. Noli”, 

Korçë, artikullin me temë “Dimensioni ndërkulturor në mësimdhënien e 

gjuhës së huaj.” 

 

Dhjetor 2007: Punë metodike për Institutin e Kurrikulave dhe 

Standardeve me temën: “Standardet lëndore dhe programet tematike. 

Vëzhgim mbi objektivat dhe arritshmëritë e cikleve të ndryshme të 

arsimit 8- vjeçar”. 

Janar, maj 2007: Temë shkencore- metodike, në kuader të kualifikimit 

Mbi “ Mësimdhënien, zhvillimin e 4 aftësive gjuhësore dhe zgjerimin e 

fjalorit në gjuhë të huaj. 
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Janar, maj 2005 : Punë shkencore mbi tema të ndryshme si 

“Globalizimi”, “Vitet ’20 në Amerike”, si dhe përkthime nga fusha të 

ndryshme. 

 

  

Të tjera (konferenca 

etj.) 

 

Korrik 2019: Simpoziumi me temë: "Praktika ndërdisiplinore në 

formimin e kompetencave në gjuhën e huaj", i departamentit të gjuhëve të 

huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti “Fan S. Noli”. 

 

Shtator 2017: Konferenca ndërkombëtare: “Teaching and learning 

competence-based higher education curriculum.” Developing digital 

competence in the subject of Text Analysis in higher education. 

departamenti i gjuhëve të huaja, Universiteti  i Korçës. 

 

Qershor 2017: Konferencë ndërkombëtare “Languages, cultures , 

communications”, Veliko Tarnovo, Bulgaria, me titull: ”The impact of 

stereotypes in teaching and acquisition process of English language in 

Albanian context” 

 

Maj 2017: Konferencë ndërkombëtare “Enseignement du francais en 

contexte universitaire:methodologies et practiques innovantes’ Universite 

de Tirana, faculte des langues Etrangeres, departement de francais .. 

Prezantimi me titull;” Ndёrveprimi mёsues-nxёnёs gjatё procesit tё 

mёsimdhёnie- mёsimnxёnies nё klasat e gjuhёs sё huaj, nё arsimin 

parauniversitar, Korçё. 

Tetor 2016: Konferenca e 3-të ndërkombëtare: “Education across 

Borders”- “Education and research across Time and Space”, Bitola, 

Macedonia, në bashkëpunim me Fakultetin e Follorinës, Greqi dhe 

Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, Korçë.  

Maj 2016: Konferenca: Albanian language and its relation with other 

languages, mbajtur në Prizren, Kosovo. Prezantimi me titull: “The 

relationship between English and albanian language in Elementary 

education.” 

Tetor 2015: Konferenca e gjashtë ndërkombëtare shkencore e aplikuar 

“The power of knowledge; Knowledge – Capital of the future. 

Thessaloniki, Agia Triada Greece. 

Qershor 2015: Bashkautore në simpoziumi shkencor: “Sigurimi i cilësisë 

së brendshme në programet universitare të mësimdhënies së gjuhëve të 

huaja, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë. Tema: «Sigurimi i cilësisë së 

mësimdhënies përmes përdorimit të teknologjisë së informacionit dhe 
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komunikimit në përvetësimin e tregimeve në gjuhën angleze». 

Tetor 2014: Bashkëreferuese në konferencën ndërkombëtare:”Education 

across borders”, mbajtur në Fakultetin e Edukimit dhe Filologjisë, 

Universiteti “F. S. Noli”, artikulli me temë: “Teaching critical thinking 

to young english learners in the 3rd – 6th grades; Techniques used in the 

implementation of the lesson plans”. 

 

Shtator 2014: Prezantim punimi “Aspekti kulturor në mësimdhënien e 

gjuhës angleze në kontekstin shqiptar; mendime mësuesish të arsimit 

parauniversitar, mbi ndikimin e këtij aspekti në përvetësimin e gjuhës", 

në Konferencën kombëtare pranë Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, 

Universiteti “F. S. Noli”. 

 

Shtator 2014: Prezantim në Konferenca ndërkombëtare e shkencave 

shoqërore, Bukuresht, Rumani,“ The application of English 

syllabuses by teachers of Elementary education in the teaching- learning 

process, in Korça region”. 

 

Shtator 2013: Prezantim në Konferencën e tretë ndërkombëtare e 

shkencave shoqërore dhe humane (ICHSS) , mbajtur në Romë, Itali me 

temë:” Teaching English language in elementary education in the 

Albanian context, Korça region; the syllabuses and their conformity to 

the Common European Framework levels of linguistic skills for 

assessment” 

 

Mars 2013 : Prezantim në Konferencën ndërkombëtare organizuar nga 

departamenti i gjuhës frënge me temë: « Langues et Metiers, langues et 

coutumes’, artikulli me temë: “Aspekti kulturor në tekstet mësimore të 

gjuhës angleze në klasat e 8-ta dhe të 9-ta të shkollës nëntëvjecare. 

Analiza dhe përfundime”. 

 

Nëntor 2012: Prezantim në Konferencën ndërkombëtare mbajtur në 

PUT me temë “The many languages of Europe , a wealth to preserve” 

 

Maj 2012 : Prezantim në Konferencën e 5- të ndërkombëtare të ELTA-s , 

me temë: “English teaching in the next decade”, Tiranë 

 

Nëntor 2010 : Konferenca e 5-të rajonale te ELTA-s mbajtur në Berat 

me temë “Proffesionalism awakens our students’ sleeping Devil” 

 

Maj 2010: Prezantim në Konferencën e katërt te ELTA-s me temën : 

“QualiTraining to empower English professionals”, në Tiranë. 

 

Shkurt 2010: Konferenca e dytë rajonale të trajnimit të mësuesve në 

Elbasan me temën: “Teaching learning- learning teaching”, miratuar nga 

IKT, ELTA. 

 

Dhjetor 2009: Pjesëmarrje dhe prezantim tek trajnimi i trajnereve 

(NTT) «Teaching English- learning technologies» zhvilluar nga Tim 

Phillips, në bashkëpunim me British Council. 
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Maj 2008: Konferenca e 3-të rajonale te Elta-s ne Durrës, “Hot Issues in 

ELT” 

 

  

Trajnime në kuadër të 

zhvillimit  profesional 

-   

Shkurt 2019: Participation in the three- day workshop by ECML in 

cooperation with IED, entitled; “ Relating existing tests  and 

examinations to the Common European Framework of References”, 

Tirana Albania (faza 2) 

Maj 2018: Anëtare e grupit të punës në vlerësimin e projekt-

propozimeve, Universiteti i Korçës.  

Shkurt 2018: Seminar 3-ditor nga ECML në bashkëpunim me IED: 

“Relating existing tests  and examinations to the Common European 

Framework of References”, Tirana (faza 1) 

26 Maj- 2 qershor 2018: Erasmus+ Teaching mobility project for 

Higher Education academic staff. - Mobilitet për staf akademik 

(mësimdhënie). Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania, 

Faculty of Letters. 

Janar 2014 : Konferencë organizuar nga Komisoni Europian në Athinë 

Mbi «Platformën e Ballkanit perëndimor mbi edukimin dhe trajnimin: 

Oportunitetet e bashkëpunimit në Erasmus Plus” 

 

Maj 2012 : Trajnim mbi zhvillimin e programeve 2-vjeçare profesionale 

të Larta, Tiranë, organizuar nga APPAL. 

 

Maj 2011: Konferenca ndërkombëtare, për trajnimin e mësuesve mbi 

tekstet e gjuhës angleze zhvilluar nga shtëpia botuese “Express 

Publishing” mbajtur në Korfuz. 

 

Dhjetor 2009: Mbrojtja e gjuhës frënge në UT (Universiteti shtetëror i 

Tiranës). 

 

Dhjetor 2009: Pjesëmarrje dhe prezantim tek trajnimi i trajnerëve 

(NTT) : «Teaching English- learning technologies» zhvilluar nga Tim 

Phillips, në bashkëpunim me British Council. 

 

Maj 2008: Në bashkëpunim me drejtorinë arsimore dhe MASH, kam 

dhënë kontribut personal në vlerësimin e teksteve shkollore duke 

përzgjedhur tekstet mësimore të gjuhës angleze për vitin shkollor 2008- 

2009. 

 

Shkurt 2008: Si anëtare e ELTA-s ( organizata e mësuesve të gjuhës 

angleze), jam trajnuar, tek Këshilli Britanik (British Council), në Tiranë 

si trajnuese e mësuesve të anglishtes për qarkun e Korçës. 
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2007 : Kualifikuar nga Qendra e Trajnim Kualifikimit për Arsimin në 

Shqipëri në shkallen e tretë të mësuesve të anglishtes. 

 

Korrik 2005 : Trajnim tek Qendra e Trajnimit dhe 

Kualifikimit për Arsimin në Shqipëri, mbi programin e ri të anglishtes, 

klasa 6. 

-  -  

 


