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Emër, Mbiemër Doc. Robert Stratobërdha 

 

e-mail robert_ 

npf@hotmail.com 

tel:  

Fakulteti  Fakulteti i Edukimit 

dhe i Filologjisë 

Departamenti   Departamenti i  

Gjuhëve të Huaja 

  

Lëndët që mbulon Tipologji tekstore e gjuhës frënge; Fonetikë e gjuhës frënge; 

Leksikologji; Morfologji frënge;Komunikim praktik. 

  

Adresa:   

Arsimimi dhe 

kualifikimet 

2013              Më jepet titulli “Docent”     

2007              Test kualifikimi per kategotinë e I-rë të mësuesve      

1993               Stazh pedagogjik pranë Eurocentre Lozanë, Zvicër (1 

muaj) 

1983-1984      Kurs kualifikimi, Universiteti i Tiranës. Dëshmi 

Kualifikimi  

1977-1981      Dega Gjuhë Frënge,   Fakulteti  Histori - Fililogji U.T.                                               

1972-1976      Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja “Asim Vokshi” 

Tiranë 

 •  

Gjuhët e huaja 

 

 

 

 

Frëngjisht : Nivel shumë i mirë në të shprehur, në të shkruar et në të 

lexuar. 

Italisht : Nivel të kënaqshëm në kuptim dhe shprehje. 

Anglisht : Nivel mjaftushem në të kuptuar të bisedave të thjeshta të 

folura ngadalshëm dhe mesazheve që lidhen me punën time. 

  

Përvojat  e punësimit 1981-1985     Shkolla tetëvjeçare Maliq dhe Podgorie, Qarku Korçë 
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1985 -1986     Shkolla e mesme profesionale  Korçë 

1986 -1989     Shkolla e mesme e përgjithshme “Themistokli 

Gërmenji” e “Raqi Qirinxhi” Korçë dhe hartimi i teksteve të gjuhës 

frënge kl.5,6,7.      

1990 -1998      Shkolla e mesme e përgjithshme “Raqi Qirinxhi” Korçë 

1998-2009     Drejtor ekzekutiv Fondacioni “Ndihmë për fëmijët” 

(NPF) Korçë                           

2006-2009     Pedagog i ftuar pranë Universitetit  F.S.Noli Korçë 

2008-2012      Zgjidhem antar i grupit të ekspertëve pranë Këshillit të 

Europës në Strasburg kundër trafikimit të qënieve njerëzore (GRETA) 

2009- në vazhdim, lektor  pranë Universitetit  F.S.Noli Korçë                          

  

Pozicioni aktual  

 

Institucioni  

Pedagog  i Gjuhës Frënge 

Fakulteti i Edukimit dhe i Filologjisë, 

Universiteti “Fan S. Noli” Korçë. 

  

Aftësi kompjuterike  Microsoft office word, excel, power point, etj. internet. 

 

  

Tematikat 

kryesore/kompetencat   

profesionale 

 1993-1998     Përkthyes/ interpret dhe koordinator projekti pranë 

Fondacionit “Terre des hommes” Lozanë, Zvicër (Misioni në 

Shqipëri)  

Maj 1994 : Studim i legjislacionit në fushën e mbrojtjes sociale dhe 

modeleve të strukturave të veprimit mediko - social francez. (Pranë 

Këshillit të Përgjithshem dhe shërbimit social në Rajonin e Drômë-s, 

Francë)   

Qershor 1994: Udhëtim me qëllim shkëmbim experiencash gjuhësore 

dhe kulturore, binjakëzim i liceut Raqi Qirinxhi  me liceun Arnaldo të 

Breshias (Itali)  

Prill 1996: Organizator e përkthyes i grupit te shkolles Raqi Qirinxhi 

dhe Drejtorise Arsimore Korçë për shkëmbime gjuhësore e kulturore 

me liceun “Le Verrier” Saint LO, Normandi, Francë. 

1998-2009     Drejtor ekzekutiv Fondacioni “Ndihmë për fëmijët” 

(NPF) Korçë, më pas deri në tetor 2016 si koordinator projekti në 
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Korçë.  

2004              Përkthyes/interpret me grupin e dekanëve të 

fakulteteve të infermerisë së universiteteve të vendit e përfaqësues 

të Ministrisë së Shëndetësisë, organizuar nga shkolla e lartë “Bon 

Secour” Gjenevë, Zvicër.   

 

2008-2012     Antar i grupit të ekspertëve pranë Këshillit të Europës 

në Strasburg kundër trafikimit të qënieve njerëzore (GRETA) 

  

Bibliografia e punëve 

Shkencore 

 

Bashkautor në hartimin e teksteve   mësimore   për shkollën 

tetëvjeçare (3 libra).   

Bashkëpuntor në disa manuale studimore (2 manuale),1 fotoalbum dhe 

1 film dokumentar në gjuhën frënge e shqipe nga Clara OTT mbi 

modelin e ndërhyrjes për integrimin shkollor e social të fëmijëve në 

nevoje. (2002) 

-“Trajtimi i specializuar psiko-social i grupeve të fëmijëve në nevojë”, 

Buletini  Shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” (seria e shkencave 

shoqërore), nr.6, 2004 

-“Konventa e Këshillit të Evropës në luftën kundër trafikimit të 

qenieve njerëzore”, Buletini  Shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” 

(seria e shkencave shoqërore), nr.23, 2012 

-  Si anëtar i grupit GRETA pranë Këshillit të Europës në Strasbourg, 

midis të tjerash,si pjesë e delegacionit kam bërë vizitë monitoruese në 

Rumani dhe në Francë respektivisht në datat 23-27maj 2011 dhe 26-30 

mars 2012 për të vlerësuar vënien në zbatim të Konventës së Këshillit 

te Europës kundër trafikimit të qënieve njerëzore nga ana e 

autoriteteve rumune dhe franceze. Pas vlerësimit, për secilin shtet 

është hartuar një raport me rekomandimet përkatëse: 

1) Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains par la Roumanie. 

Premier cycle d'évaluation 

Strasbourg 31 mai 2012 

2) Rapport concernant la mise en œuvre de la Convention du 

Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres 

humains par la France. 

Premier cycle d'évaluation 

Strasbourg 28 janvier 2013 

-“Sigurimi i cilësisë së arsimit të lartë në Shqipëri duhet të mbështetet 

në optikën e platformës evropiane të modernizimit të arsimit”, Buletini  
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Shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” (seria e shkencave shoqërore), 

nr.25, 2013(bashkautor) 

- “La communication interculturelle et la négociation de l’identité des 

Albanais” botuar ne revistën me faktor impakti DICE , Volumi 11/1 

ISSN: 2067-0931 “Diversité et Identité Culturelle en Europe” 

Bukuresht, Rumani, prill 2014 (bashkautor)  

- International Conference “Linguistics, History, Challenges, 

Perspectives” me kumtesen: The lexicon of dhe body parts in 

phraseological expressions in French, English and Albanian,  

(bashkëautor), organized by South-West University “Neofit Rilski”, 

Faculty of Philology, Boulgarian Language Department on 24th and 

25th September 2015 in Blagoevgrad, Bulgaria. 

Etj. 

  

Të tjera (konferenca 

etj.) 

- Konferenca shkencore ndërkombetare “Ballkani midis lindjes dhe 

perendimit”, Universiteti Shteteror i Prizrenit, Kosovë, qershor 2013 

(bashkautor) 

- Seminari VII Ndërkombëtar i Albanologjisë, Universiteti Shtetëror i 

Tetovës, Maqedoni, shtator 2013, kumtesa “Rreth fjalorit shqip-

maqedonisht të Haki Ymerit” (bashkautor) 

- Konferenca II Shkencore Ndërkombëtare me temë “Gjendja dhe 

perspektiva e sociolinguistikës sot”, me kumtesën “Komunikimi 

ndërkulturor dhe negocimi i identitetit shqiptar”, UEJL, tetor 2013 

(bashkautor) 

- Seminar ndërkombetar organizuar nga Komisioni Europian ne 

bashkëpunim me Ministrinë e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me temë 

: Politikat e përfshirjes së komuniteteve Rome dhe Egjyptiane. 

Kumtesa “Formimi profesional i të rinjve të komuniteteve në nevojë 

dhe punësimi”, Tiranë, shkurt 2014 

- Konferenca II  ndërkombëtare “Critical thinking in education” me 

kumtesën: Teaching English grammar via deductive and inductive 

approaches; a case-study with Albanian teachers. Korçë, 1 nëntor 

2014. 

- “Shqiptimi i gjuhës angleze dhe faktorët që ndikojnë në përmirësimin 

e tij”, Buletini  Shkencor i Universitetit “Fan S. Noli” (seria e 

shkencave shoqërore), nr.31, 2016 (bashkëautor) 



5 
 

- V. POJANI; R. STRATOBERDHA; 4th International Conference 

“Education Across Borders”; Education in the 21st Century: 

Challenges and Perspectives “Increasing English pronunciation 

confidence through in and out-of-classroom practice activities”  19-20 

October 2018, University of Western Macedonia- Faculty of 

Education, Florina – Greece.  

- V. Pojani, R. Stratoberdha, (2017) The Scientific Conference 

“Teaching and Learning Competence-based Higher Education 

Curriculum”, “The Necessity of Pronunciation Skill in Developing 

Communicative Competence” , “Fan S. Noli” University, Korçë, 

September 29-30, 2017 

Trajnime në kuadër të 

zhvillimit  profesional 

2008 Certifikatë, Trajnim “Shërbime për viktimat e trafikimit” nga 

IOM, SIDA, SH.S.SH. 

2001    Certifikatë,Trainim  ndërkombëtar “Menaxhim projekti” 

2001    Trajnim mbi Planifikimin dhe Burrimet Ligjore, nga CAIRE 

International 

2000      Certifikatë, Trainim supervizimi nga UNICEF 

1998      Trajnim formimi CEFA (Kurs për edukim dhe formim 

profesional të alternuar) për fëmijët që braktisin shkollën, organizuar 

nga “Terre des hommes” në Belgjikë. 

1993  Stazh pedagogjik në EUROCENTRE  Lozanë, Zvicër. (shtator) 

Etj. 

 

 

Shënim: Të dhënat për arsimimin, kualifikimet, botimet, konferencat etj. vihen në rend zbritës, 

psh.2015, 2014,2013............2000 etj. 


