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CURRICULUM VITAE INDIVIDUALE
I. GJENERALITETET
EMRI:
ROLAND
ATËSIA:
DHIMITËR
MBIEMRI:
ZISI
DATËLINDJA:
12. 02. 1962
VENDLINDJA:
GJIROKASTËR
STATUSI CIVIL:
I martuar e me një fëmijë
PROFESIONI:
Pedagog me kohë të plotë
ADRESA E PUNËS:
Universiteti “ISMAIL QEMALI”, VLORE, REKTOR

II. ARSIMIMI
a) Arsimi universitar: 1985-1989, Universiteti “Aleksandër Xhuvani” i
Elbasanit, Fakulteti Histori - Filologji, dega Gjuhë - Letërsi. Diploma: Mësues
për lëndët gjuhë dhe letërsi shqipe, Nr. EA – 5 – 366, Nr. regj. EA – 66 – 467,
Vendim i Komisionit shtetëror datë 29. 06. 1989, lëshuar dt. 26. 10. 1989.
b) Arsimi pasuniversitar: 1991-1993, Kursi pasuniversitar i Letërsisë
shqipe pranë Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë, Departamenti i Letërsisë,
Universiteti i Tiranës.
c) Grada shkencore: Doktor i shkencave në fushën e Letërsisë,
Universiteti i Tiranës, Vendimi i Jurisë Nr. 19, më 04. 10. 1999. Vlerësimi:
"Shumë mirë". Dëshmia: Nr. regj. them. 4078, Nr. regj. 65, Nr. i diplomës
672, dt. 27. 04. 2001.
d) Titulli shkencor: Profesor i asociuar, me Vendimin e KKSH, më 28.
01. 2004. Dëshmia: Nr. regj. them. 4942, Nr. i dëshmisë 508, lëshuar më 13.
04. 2004.
dh) Titulli akademik: Profesor

VI. FUNKSIONET DREJTUESE

1. 1994 – 1996, Përgjegjës i Seksionit të Letërsisë shqipe në
Departamentin e Letërsisë shqipe, UGJ.
2. 1998 - 2000, Përgjegjës i Departamentit të Letërsisë shqipe në UGJ
3. 2000 – 2004, Drejtor i Drejtorisë Arsimore të rrethit të Gjirokastrës.
4. 2004 – 2005, Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale të Qarkut të
Gjirokastrës.
5. 2008 – 2012, 2012- 2014, Dekan i Fakultetit të Edukimit dhe Shkencave
Shoqërore.
6. 2008 e në vijim, Kryetar i këshillit të Fakultetit të Edukimit dhe
Shkencave Shoqërore, UGJ.
7. 2008 e në vijim, anëtar i Senatit Akademik të UGJ.
8. 2008 e në vijim, anëtar i Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të
Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, UGJ.
9. 2008 e në vijim, anëtar i Bordit Editorial të revistës shkencore të UGJ,
“Kërkime universitare”.
10.
2014 e në vijim pedagog në departamentin e Gjuhës dhe
Letërsisë në UV dhe anëtar i Këshillit të profesoreve të UV.
11.
27 maj 2016 e në vijim Rektor i Universitetit “Ismail Qemali”,
Vlorë

III. PUNËSIME DHE SPECIALALIZIME
a. Punësimi
1989-1990, mësues i gjuhës dhe letërsisë shqipe, shkolla tetëvjeçare,
Kolonjë, Gjirokastër.
1989-1990, pedagog i jashtëm, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë
shqipe, Instituti i Lartë Pedagogjik “Eqrem Çabej”, Gjirokastër.
1990-2000, pedagog me kohë te plotë, Departamenti i Letërsisë,
Universiteti “Eqrem Çabej”, Gjirokastër.
2000-2004, Drejtor i Drejtorisë Arsimore të rrethit të Gjirokastrës.
2004-2005, Drejtor i Drejtorisë Arsimore Rajonale të Qarkut të
Gjirokastrës (Gjirokastër, Tepelenë, Përmet).
2005 - 2008, pedagog me kohë të plotë, Departamenti i letërsisë,
Universiteti "E. Çabej", Gjirokastër.
2008 – 2014, Dekan i Fakultetit të Edukumit dhe Shkencave
Shoqërore, UGJ.
11 Nëntor 2014 – 19 prill 2016 pedagog në departamentin e Gjuhës
shqipe dhe Letërsisë, Universiteti “Ismail Qemali”, Vlorë.
20 prill Rektor i këti institucioni, dalë nga zgjedhjet e radhës në këtë
IAL.
27 Maj 2016 e në vijim, me dekret të Presidentit të Republikës, z.
Bujar Nishani, Rektor në detyrë i Universitetit “Ismail Qemali”, Vlorë.

b. Specializime, kërkime dhe mësimdhënie jashtë vendit

1) Nëntor - Dhjetor 1996, Programi Tempus: Specializim (8 javë) për
Mësimdhënie të Letërsisë, në Departamentin e Pedagogjisë, Universiteti
Shtetëror i Athinës, Greqi. Profesori pritës Ana Kaciqis. Specializimi u
krye në kuadrin e programit TEMPUS PHARE.

2) 15 – 30 Shtator 2001 (dy javë), Instituti Albanologjik, Prishtinë. Tema e
specializimit: për të shfrytëzuar materiale në fushën e Letërsisë
bashkëkohore (autorë kosovarë) dhe kritrikës letrare në bibliotekën e IAP.
(Në këtë kuadër, Instituti Albanologjik i Prishtinës organizoi në
ambjentet e tij, promovimin e studimit tim monografik “Veçoritë e
narracionit dhe përshkrimit në prozën rrëfimtare të Bilal
Xhaferit”, ditën e premte, më datë 21. 09. 2001).

3) 1 – 15 prill 2004, Vizitë dhe qëndrim (dy javë) në Drejtorinë
Kombëtare të Arsimit Parauniversitar, Stamboll, Turqi. Tema e
specializimit: Çështje të mësimdhënies dhe të programeve të letërsisë në
curriculat e Arsimit 9-vjeçar. Statusi i atëhershëm Drejtor i DAR,
Gjirokastër.(Vizita dhe qëndrimi: Planifikim i Drejtorisë së Kurrikulave,
MASH)

4) 15 – 30 Nëntor 2008, (dy javë) vizitë dhe qëndrim në (Universiteti Nish),
Teachers Training Faculty in Vranje, Serbi, me qëllim realizimin dhe
firmosjen e: AGREEMENT on Scientific and Educational Cooperation,
mes Fakulteteve të Edukimit: UGJ,
Kragujevac, Sarajevë, Shkup,
Trakia-Edirne, Turqi, dhe Trakia Bullgari. (Marrëveshje e firmosur prej
meje dhe Zv.Rektori i UGJ, Z. Liljanë Reçka, më 22. 11. 2008, Vranjë,
Serbi.)

5) 1 – 15 Mars 2009 (dy javë) vizitë dhe qëndrim specializimi në
Universitetin “Adam Mickieviç”, Poznan, Poloni. Tema e specializimit:
Për implementimin në programet e studimeve sipas Dokumentacionit të
Bolonjës të kulturave ballkanike. (në kuadër të jetësimit të marrëveshjes
dypalëshe mes UGJ-së dhe UP-it)

6) 1 – 15 qershor, 2010, specializim (dy javë) në Fakultetin Filozofik,
Dega Art Dramatik, Universiteti i Qipros. Tema e specializimit dhe 3
ligjërata me temë: Interpretimi i teksteve dramatike (shikim dramash
dhe interpretim me studentët programit të studimit Gjuhë, Letërsi dhe
Qytetërim grek të UGJ-së dhe studentëve të degës Art dramatik të U.
Qipro).
7) Semestrin e parë dhe të dytë të vitit akademik 2010 - 2011 (pesë
muaj), në Universitetin e Evropës Juglindore (UEJL), Teovë, Maqedoni,
me ndërprerje, kam zhvilluar cikle leksionesh nga lënda Letërsi e
sotme shqipe, në studime të Cikli të parë dhe Ciklit të dytë – Master i
Shkencave, me studentë të degës Gjuhë dhe Letërsi shqipe. Temat e
leksioneve të zhvilluara për: 1) poezinë e autorëve: M. Camaj, S.
Malëshova, F. Reshpja, A. Pipa, B. Xhaferi, Z. Zorba, I. Kadare, D. Agolli,
Xh. Spahiu, E. Mekuli, A. Shkreli, E. Gjergjeku, A. Podrimja, 2) poezia
shqipe pas viteve 1990 si dhe 3) për prozën e M. Camajt, I. Kadare, D.
Agolli, A. Pashku, K. Kosta, Z. Rrahmani dhe R. Qosja. Gjithsej: 30 orë
mësimore.
8) Lidhur me ecurinë e programeve të studimit të Gjuhës, Letërsisë dhe
Qytetërimit Grek me dhjetra herë në Univ. e Janinës, Departamenti i
Pedagogjisë) për konsulta dhe tryeza diskutimesh për hartimin e planeve
mësimore, programeve të lëndëve etj.
9) Në tetor 2003: kërkim dokumentacioni arsimor e kulturor, 10 ditë, në
bibliotekën e Univ të Janinës.
10)
Në janar 2006: kërkim dokumentacion arsimor e kulturor, për 2
javë në arshivën e gjimnazit Zosimea.
11)
Në qershor 2003: 7 ditë në Universitetin e San Petërburgut,
kërkim të përkthimeve të letërsisë shqipe në gjuhën ruse.

IV. PËRVOJA MËSIMDHËNËSE UNIVERSITARE
1. Në Universitetin "E. Çabej", Gjirokastër, kam qenë titullar lënde për:

Folkloristikë, në Degën e gjuhës shqipe dhe të letërsisë, 1989-1990
(kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të
seminareve).
Histori e letërsisë së sotme (pjesa e parë), në Degën e gjuhës shqipe
dhe të letërsisë. 1990-2000 (kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave
dhe të seancave të seminareve).
Histori e letërsisë së sotme, (pjesa e dytë), në Degën e gjuhës shqipe
dhe të letërsisë, 1990-2000 (kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave
dhe të seancave të seminareve).
Letërsi bashkëkohore arbëreshe, në Degën gjuhës shqipe dhe të
letërsisë, 1993-2005 (kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave dhe të
seancave të seminareve).
Letërsi shqipe, në Degën e gjuhës dhe të letërsisë angleze, 19952000 (kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të
seminareve).
Letërsi shqipe, në Degën e gjuhës dhe të letërsisë greke, 1994-2000
(kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të
seminareve).
Letërsi shqipe, në Degën e Arsimit parashkollor, 1994-2000 (kam qenë
hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).
Letërsi shqipe, në Degën e Arsimit Fillor, 1994-2000 (kam qenë hartues
i programit të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).
Koment letrar, në Degën gjuhës shqipe dhe të letërsisë, 1994-2007
(kam qenë edhe hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të
seminareve).
Letërsi bashkëkohore shqipe, Poezia, në Programin e Ciklit të parë
të Studimeve “Bachelor” për Gjuhë shqipe dhe Letërsi,
(jam hartues i
programit të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).
Letërsi bashkëkohore shqipe, Proza, në Programin e Ciklit të parë
të Studimeve “Bachelor” për Gjuhë shqipe dhe Letërsi, (jam hartues i programit
të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).
Teori letërsie, në Programin e Ciklit të parë të Studimeve “Bachelor”
për Gjuhë shqipe dhe Letërsi, (jam hartues i programit të ligjëratave dhe të
seancave të seminareve).
Analizë teksti, në Programin e Ciklit të dytë të Studimeve “Master
Profesional” për mësues në Gjuhë shqipe dhe Letërsi, (jam hartues i programit
të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).
Metoda të Interpretimit të Letërsisë, në Programin e Ciklit të dytë të
Studimeve “Master i Shkencave” në Gjuhë shqipe dhe Letërsi, 2010-vijim,
(jam hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).

Poezia shqipe pas viteve ’90, në Programin e Ciklit të dytë të
Studimeve “Master i Shkencave” në Gjuhë shqipe dhe Letërsi, 2010-vijim,
(jam hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave të seminareve).
Letërsi antike greke e romake, në Programin e Ciklit të dytë të
Studimeve “Master i Shkencave” në “Arkeologji dhe administrim të pasurive
kulturore”, 2009-vijim, jam hartues i programit të ligjëratave dhe të seancave
të seminareve).
Për nevoja të departamentit të Letërsisë dhe të Universitetit "E. Çabej" kam
dhënë ligjërata dhe për lëndët: Analizë e veprave letrare bashkëkohore,
Letërsi antike greke e romake, Shkrim akademik etj.
Kam qenë bashkautor në hartimin e planeve të reja mësimore për Programet
e Ciklit të Parë të studimeve “Bachelor” në Gjuhë shqipe e letërsi, për
Programet e Ciklit të dytë të Studimeve “Master Profesional” në Mësuesi
dhe “Master i Shkencave” në Letërsi, në sistemin e studimeve me kohë të
plotë.
Kam qenë bashkautor në hartimin e planeve të reja mësimore për Programet
e Ciklit të Parë të studimeve “Bachelor” në Gjuhë shqipe e letërsi, për
Programet e Ciklit të dytë të Studimeve “Master Profesional” në Mësuesi,
për sistemin e studimeve me kohë të pjesëshme.
Prej vitit 2008 e deri tani, për shkak të detyrës së Dekanit të Fakultetit të
Edukimit dhe Shkencave Shoqërore, Universiteti "E. Çabej", Gjirokastër, kam
qenë bashkautor e konsulent i planeve mësimore si më poshtë:
Cikli Parë i studimeve “Bachelor” në:
Histori dhe Gjeografi
Histori dhe Gjuhë italiane
Gjuhë Angleze
Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek
Gjuhë, Letërsi dhe Kulturë italiane
Arsim Parashkollor
Arsim Fillor
Kontabilitet-Financë
Administrim Publik
Turizëm

Cikli i dytë i studimeve “Master Profesional”:
Histori dhe Gjeografi
Gjuhë Angleze
Gjuhë, Letërsi dhe Qytetërim Grek
Gjuhë, Letërsi dhe Kulturë italiane
Arsim Parashkollor
Arsim Fillor
Kontabilitet-Financë
Administrim Publik
Turizëm
Matematikë-Informatikë
Matematikë-Fizikë
Bilogji-Kimi

Cikli i dytë i Studimeve:
“Master i Shkencave” në Arkeologji dhe administrim të pasurive kulturore.
“Master i Shkencave” në Letërsi
“Master i Shkencave” në Gjuhësi
(Të gjitha këto vërtetohen përmes agrementeve të Agjencisë së Akreditimit së
IALP dhe MASH)
2. Në Universitetin e Tiranës, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja, në vitin akademik
2004-2005 kam zhvilluar lëndën Letërsi shqipe, (kursin e plotë ligjëratave) në
degën Gjuhë Frënge, viti i tretë, sistemi me kohë të plotë.
Në vitin akademik 2002-2003 mbajta një cikël të shkurtuar ligjëratash për
poezinë e Dritëro Agollit me studentët e vitit të tretë të degës Gjuhë shqipe dhe
Letërsi
3. Në Universitetin e Vlorës, Fakulteti i Mësuesisë, në vitet akademike 20062007 dhe 2007-2008 kam zhvilluar lëndët: Letërsi shqipe bashkëkohore,
Poezia dhe Letërsi shqipe bashkëkohore, Proza (vetëm ligjëratat), në
sistemin e studimeve me kohë të plotë, në degën Gjuhë dhe Letërsi shqipe.
4. Në Universitetin e Evropës Juglindore, Tetovë, Maqedoni, në vitin
akademik 2010-2011 kam zhvilluar cikël të zgjeruar ligjëratash nga lënda
Letërsi shqipe bashkëkohore, Poezia, me studentët e nivelit Master.

5. Kam udhëhequr mbi 50 (pesëdhjetë) diploma studentësh, të cilat janë
vlerësuar shumë mirë.
6. Kam udhëhequr 5 punime mikrotezash (për master, SHPU) në fushën e
Letërsisë shqipe e të cilat, në mbrojtje, janë vlerësuar shumë mirë,
Departamenti i Letërsisë, Universiteti i Tiranës.
7. Kam udhëhequr 10 studentë pasuniversitar për temë doktorature.

V. KOMPETENCA PROFESIONALE
1. FUSHA E STUDIMEVE:
Fusha e gjerë e studimeve: LETËRSI SHQIPE.
Profesionalizimi i ngushtë: LETËRSI BASHKËKOHORE SHQIPE
Jam profilizuar në fushën e studimeve historiko-letrare dhe kritikës letrare,
ku janë edhe punimet e mia vetjake shkencore.
1. -Një profilizim dhe specializim më i ngushtë në fushën e poezisë dhe
prozës bashkëkohore shqipe, është kushtëzuar nga puna si pedagog
titullar i disiplinës “Letërsi bashkëkohore shqipe” në Departamentin e
letërsisë në UGJ, qysh prej vitit 1990 e deri tani, (mbi 20 vjet).
-Përvec hartimit të planeve, programeve (mësimore) dhe ligjëratave për
këtë disiplinë, kam shkruar e botuar: “Letërsi bashkëkohore shqipe,
Poezia”, tekst universitar, (SHBLU, Tiranë, 2008) i cili u propozohet
studentëve të degës Gjuhë dhe Letërsi në Universitetin e Prishtinës,
Universitetin Shtetëror të Shkupit, UEJL, Tetovë, Universitetin e
Shkodrës, Universitetin e Vlorës dhe Universitetin e Korçës.
-Teksti im universitar “Letërsi bashkëkohore shqipe, Poezia”,
(kapitulli për Martin Camajn), është cituar nga Prof. Shaban Sinani, në
faqen 136 të studimit të tij me titull: “Për letërsinë shqipe të shekullit
të 20-të”, “Naimi” Tiranë, 2010.
-Jam në përfundim të tekstit tjetër universitar: “Letërsi bashkëkohore
shqipe, Proza” që përbën pjesën e dytë të disiplinës së lartpërmendur.

2. Qysh prej vitit 2000 një drejtim veçantë i interesimit tim shkencor është
analiza (metoda) narratologjike e interpretimit të teksteve letrare
shqipe, kryesisht ato ne zhanrin e prozës.
-Proza rrëfimtare e Bilal Xhaferit ka shërbyer si objekt studimi në tezën
time të doktaraturës të mbrojtur prej meje, në 04. 10. 1999. Dy vjet më
vonë, në formën e një teksti të plotë ajo u botua si studimi monografik
me titull: “Vecori të narracionit dhe deskripsionit në prozën rrëfimtare të
Bilal Xhaferit” (Panteon &Afërdita, 2001).
-Përvëc kësaj mongrafie interesimi im për interpretime narratologjike
dëshmohet edhe në një varg referimesh e artikujsh të tjerë, të prezatuar e
botuar brenda dhe jashtë vendit.
-Teza ime e doktoratës (e botuar dy vjet më vonë) është cituar nga
studiesit N. Varfi e K. Dibra në studimin e tyre me titull: “Gjuhësi
teksti”, SHBLU, 2005, në faqet 111 dhe 112.
3. “The Myth of Narcissus in the Albanian literature”, Monographic Study,
Publishing ORAMA, 23o L. Maratona, Atene, Greece, © 2011 është një
studim monografik që ka për qëllim të prezantojë tek lexuesi dhe
studiuesi i huaj vlerat e letërsisë shqipe, konkretisht, aftësitë e
shkrimtarëve shqiptarë për përpunuar estetikisht mitet e ndryshme, të
kulturave të tjera, në këtë rast Mitin e Narcisit.
Vepra të plota të botuara:

1.
2.
3.
4.
5.

“Vecoritë e narracionit dhe përshkrimit në prozën rrëfimtare”, 2001
“Letërsi bashkëkohore shqipe – Poezia”, bot. I. 2008
“Miti i Narcisit në Letërsinë Shqipe”, 2011
“The Myth of Narcissus in the Albanian literature”, 2011
“Antologji poetike për kuajt - 33 poezi dhe 2 proza poetike nga Dritëro
Agolli”, 2014
6. “Letërsi bashkëkohore shqipe – Poezia”, bot. II. 2015.
7. “Studime kritiko – letrare për letërsinë shqipe”, 2015.
Një drejtim i vecantë në kompetencat e mia profesionale është: Edukimi
parauniversitar. Në periudhën 2000-20005 kam qenë drejtues i lartë i sistemit
arsimor parauniversitar për qarkun e Gjirokastrës. Nga viti 2008 ne në vijim
kryej detyrën e Dekanit të FESHSH të UGJ si pasojë kam krijuar përvojë në
problematikat e mësimdhënies, edukimit, metodikave etj.

Kometencë dhe fushë njohjeje tjetër: arsimi, shkolla dhe mendimi
pedagogjik në minoritetin etnik grek në Shqipëri. Gjatë kryerjes së detyrës
së Drejtorit të Drejtorisë Arsimore të rrethit të Gjirokastrës (2000-2003) dhe
Drejrorit të Drejtorisë Arsimore Rajonale të Qarkut të Gjirokastrës,
(Gjirokastër, Tepelenë, Përmet, 2003-2005) kam marrë pjësë në Platformën
Shtetërore të Studimit me temë: “Probleme të Arsimimit të nxënësve në zonat e
minoriteteve dhe rrugët e zgjidhjes së tyre” e iniciuar nga MASH (ISP), 2003.
Realizuesit e kësaj platforme studimi: Drejtues Prof. Asoc Adrian Papajani.
Grupi i punës: Prof. Asoc Ardian Kadiu, Dr Roland Zisi dhe Foto Nikolla.
Rezultatet e këtij studimi janë pasqyruar në formë artikujsh në revista
pedagogjike brenda e jashtë vendit. Kjo tematikë përbën një fushë të vecantë të
interesimeve të mia kërkimore e shkencore. Për këtë kam punuar në AQSH 2
muaj (nëndor-dhjetor 2004) për verifikimin e dokumentacionit historik,
legjislativ e arsimor për minoritetin etnik grek duke filluar nga periudha
monarkike e deri në vitin 1990.

4. PJESËMARRJE NË PROJEKTE DHE TRAINIME PËR ARSIMIN PARAUNIVERSITAR

1. Çertifikatë pjesëmarrjeje: Albania education development project “Step by
Step Program”. Çertifikatë në kuadrin e iniciativës së Shkollave të Larta,
të projektit Hap pas hapi për:




Mësimdhënia e individualizuar, dt 2, 3 Prill 1999.
Të mësuarit përmes lojës, dt 4, 5 Qershor, 1999.
Lidhjet e shkollës me familjen, dt 29, 30 Tetor 1999.

2. Çertifikatë pjesëmarrjeje: Instituti i Studimeve Pedagogjike Tiranë: Për
pjesëmarrjen në seminarin rajonal, organizuar nga ISP – ja dhe Banka
Botërore në Fier më 22- 23. 10. 2004: “Krijimi i aftësive profesionale në
fushën e trajnimit të mësuesëve”.
3. Çertifikatë pjesëmarrjeje : Në përfundim të seminarit një ditor “Shkolla,
komuniteti dhe të Drejtat e Njeriut”, 2 Qershor 2005. Organizuar nga
QSHDNJ, Gjirokastër, Qershor 2005.

4. Çertifikatë vlerësimi për trajnimin me temë “Koncepti i gjithëpërfshirjes
në arsim, aftësi praktike dhe teknika për të punuar me fëmijët e
identifikuar me vështirësi në të nxënë”, Ministria e Arsimit dhe e
Shkencës, Qendra e Trajnimit dhe e Kualifikimit për Arsimin. Tiranë,
2007.
5. Çertifikatë Trajnimi mbi: “Çështjet e Përkatësisë Gjinore të organizuar
nga Qendra e Aleancës Gjinore për Zhvillim”. Gjirokastër, 17–19 Qershor
2004.
6. Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në seminarin e programit të Zhvillimit të
Fëmijërisë së Hershme me temë: “Standartet e Përmbajtjes në Arsimin
Parashkollor dhe Raste praktike”. Sesion për shkëmbim idesh dhe
përvojë 9 -10 Shtator 2003. Organizuar nga Save the Children, Programi
për Shqipërinë në bashkpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencave,
Institutin e Studimeve Pedagogjike dhe Bashkitë ne rrethe.
7. Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në kursin e plotë për trainim të avancuar të
Trainimit për Trainerë të Shoqatës Ndërkombëtare Hap pas Hapi.
8. Çertifikatë pjesëmarrjeje: në Seminarin Kualifikues “Manuali i Edukimit
për Paqe dhe Çarmatim”. Tiranë, Shtator 2004.
9. Çertifikatë Vlerësimi: Në kursin njëmujor të kualifikimit pëe problemet e
drejtimit dhe administrimit të shkollës, organizuar nga Instituti i
Studimeve Pedagogjike. Tiranë, 14. 11. 2003.
10.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në trainimin 2 ditor, të organizuar nga
QTKA dhe Save the Children, me tematikë: “Trainimi i trainerëve”.
Dhjetor 2004.
11.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në seminarin “ Krijimi i një Marrëdhënie
të Suksesshme me Fëmijët”. Organizuar nga, Plan Albania. Tiranë, 14
Qershor, 2005.
12.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në veprimtaritë e planifikuara për fazën e
parë të përgatitjes së Trajnerëve Lokalë të Edukimit të të Drejtave të
Njeriut, organizuar nga Instituti i Studimeve Pedagogjike dhe UNESCO.
Tetor 2002 – Maj, 2003.

13.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Për kryerjen me sukses të seminarit
kualifikues “Përfshirja e fëmijëve me paaftësi në klasat me në qendër
fëmijën”, për ciklin parashkollor e fillor, Tiranë, 16 – 20 Gusht, 2000.
14.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në kursin e trainimit me temë:
“Promovimi i të Drejtave të Fëmijëve në Shkollë”. Organizuar nga Qendra
për Mbrojtjen e të Drejtave të Fëmijëve në Shqipëri, Save the Children –
Albania. 23 – 25 Mars, 2000.
15.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: In the I*EARN National Conference on
“Leading the ëay to Technology in Education” in Tirana from September
29 – October 4, 1997 organized by the Albania Education Development
Project of the Soros Fundation.
16.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Si trainees në seminarin kombëtar,
organizuar nga Ministria e Arsimit dhe Shkencës në bashkpunim me
Universitetin e Washington-it, SHBA, në kuadrin e projektit “Edukimi
Qytetar Demokratik në shqipëri”.
17.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në seminarin “Edukimi i të Drejtave të
Njeriut në shkollë”, organizuar nga Instituti i Studimeve Pedagogjike dhe
Drejtoria Arsimore, në kuadrin e projektit “Edukimi Ndërkulturor dhe I të
Drejtave të Njeriut në Shqipëri”, bashkpunim i Ministrisë së Arsimit dhe
Shkencës së Shqipërisë dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për
Arsim, Shkencë dhe Kulturë - UNESCO. Mbështetur nga Ministria e
Punëve të Jashtme të Italisë. Gjirokastër, Mars 2003.
18.
Çertifikatë pjesëmarrjeje: Në kursin e plotë të organizuar me
Mësues të Shkollave dhe pedagogë me temë “Zhvillimi i Mendimit Kritik
gjatë Leximit dhe Shkrimit”. Organizuar nga Instituti i Shoqërisë së
Hapur në Neë York dhe në bashkpunim me Shoqatën Ndërkombëtare të
Leximit në Washington. Tiranë, 10 Tetor 2000.

VI. PJESËMARRJE QYTETARE NË KËSHILLA E BORDE

1. Në periudhën 1996-2000 kam qenë i zgjedhur anëtar i Këshillit të
Bashkisë të Qytetit të Gjirokastrës.

2. Në periudhën 2000-2003 jam zgjedhur anëtar i Këshillit të Bashkisë të
Qytetit të Gjirokastrës dhe me vendim Nr. 8 dt. 17.10. 2000 zgjidhem
Nën/Kryetar i këtij Këshilli.
3. Brenda këtij mandati me vendim nr. 94 dt. 08.12. 2001 të Këshillit të
Bashkisë jam zgjedhur Kryetar i Këshillit të Bashkisë të qytetit të
Gjirokastrës, në periudhën 2001-2004.
4. Në periudhën 2003-2007 kam qenë i zgjedhur anëtar i Këshillit të
Bashkikë të Qytetit Gjirokastër dhe me vendim Nr. 2 dt. 24.11. 2003
zgjidhem anëtar i Këshillit të Qarkut.
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