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Emri / Mbiemri  Eliona Xhevdet (Çeloaliaj) Naqo 

Adresa  Lagjja: “Kater Heronjte”, Isa Boletini, Nr. 5. 

Telefoni  + 355 (0) 69 24 75 318 

Fax   

E-mail  elionac@univlora.edu.al 

eliona.naqo@gmail.com 

 

Shtetesia  Shqiptare 

 

   

 
 
 

• Date (nga – deri)  2000 – Vazhdim 

• Emrin dhe adresen e 
punedhenesit 

 “Universiteti “Ismail Qemali”-Vlore 

• Lloji i punes    Pedagoge efektive e gjuhes italiane 

• Detyrat dhe pergjegjesite   Pedagoge prane “Departamentit te Gjuhe ve te huaja”Seksioni i Italianistikes” 
 
  

• Date (nga – deri)  2000 - 2006  

• Emrin dhe adresen e 
punedhenesit 

 Shkolla e Mesme Industriale Pavaresia Vlore 

• Lloji i punes   Mesuese e Gjuhes italiane 

    

• Detyrat dhe pergjegjesite   Pjesmarrje ne kryerjen e aktiviteteve të ndryshme si dhe ndihmese në nevojat për 
realizimin projekteve të  ndërmarra nga ky institucion gjatë kësaj periudhe. 

 
 

• Date (nga – deri)  Tetor 2000 – vazhdim 

• Emrin dhe adresen e 
punedhenesit 

 -“Istituto Italiano di Cultura”-Dega Vlorë 

• Lloji i institucionit ose qendres  -  IInstituti italian i Kultures-Qendër për përhapjen e gjuhës e kulturës italiane në botë-  
Dega Vlorë 

• Lloji i pozicionit prane ketij 
institucioni 

   -profesore e gjuhes italiane ne 3 nivelet e saj:fillestar,mesatar dhe i avancuar 

• Detyrat dhe pergjegjesite   Mësuese dhe ndihmëse në menaxhimin dhe realizimin e kurseve te gjuhes italiane  

ne 3 nivelet e saj , prane kesaj qendre. 
 
 

SHKOLLIMI 
 

• Date (nga – deri)  1996-2000 

• Emri institutit dhe lloji i shkollimit  Dipllomë 4-vjeçare e Fakultetit te Gjuhëve te Huaja, Universiteti Tiranës. 

• Titulli  Mësues i Gjuhës e Letërsisë  italiane 

 

 
 

 

C U R R I C U L UM  V I T A E 
 

TE DHENAT PERSON ALE  
 

 

EKSPERIENC AT E PUNES 
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Gjuha mëmë  Shqip 
GJUHE TE TJER A  Italisht 

• Niveli i leximit  Shkelqyer 

  • Niveli i shkrimit  Shkelqyer 

• Niveli ne te folur  Shkelqyer 

 

 

• Niveli ne te folur  

Niveli ishkrimit 

 Anglisht 

Shume mire 

Shume mire 

Niveli ne te folur 

Dëshmi e Njohjes: 

 Shume mire 

Mbrojtur prane “Fakultetit te gjuheve te huaja”-Universiteti i Tiranës  

 

 

• Niveli ne te folur  

Niveli ishkrimit 

  

Frengjisht 

Shume mire 

Shume mire 

Niveli ne te folur 

Dëshmi e Njohjes: 

 Shume mire 

Mbrojtur prane “Fakultetit te gjuheve te huaja”-Universiteti i Tiranës  

 
AFTESI DHE PERSHTATJE NE PUNE 

GRUPI 

Te jetosh dhe punosh me njerez 
te tjere ku komunikimi eshte baza 

e grupit. 

 

 Aftësitë komunikuese, puna në grup dhe ambicia personale për të zhvilluar aftësitë profesionale  

      dhe intelektuale 

  

 

 

 
 

AFTESI ORGANIZ ATIVE   

 

  Vlerësohet maksimalisht për korrektësinë, etikën profesionale dhe profesionalizmin e treguar 
në mbarëvajtjen e detyrave menaxheriale dhe koordinuese. 

 

  Vlerësohet maksimalisht për korrektësinë, etikën profesionale dhe 

profesionalizmin e treguar në mbarëvajtjen e detyrave menaxheriale dhe koordinuese  

  

 

   

Aftesi dhe njohuri teknike  
         Me computer, materiale dhe       
makina specifike, etj. 

  Word, Excel, Access, Power Point, Microsoft Outlook, Internet dhe  Research On-
Online  

 
 

• Date (nga – deri)  2008-2009 
• Emri institutit dhe lloji i shkollimit 
 
• Emri institutit dhe lloji i shkollimit 

 Master i Nivelit te Pare. Ne “Didattica dell’italiano lingua non materna” pranë 

”Universitá per Stranieri di Perugia”-Peruxha- Itali 

2009- Korrik 2011 

Master i Nivelit te dytë.Ne “Progettazione Avanzata nell’Insegnamento della Lingua e 

Cultura Italiane per Stranieri”- Pranë “Universitá Ca’Foscari Bembo”-Venezia (Itali) 
 

Maj 2012 

Ndjek studimet e Doktoraturës,si Phd Student-pranë Shkollës së Doktoraturës,(Scuola 
Dottorale) së Universitetit Cà Foscari-Venezia Italia,pranë Dipartimento di Scienze del 

Linguaggio. 

                            

  •Date (nga-deri)  

Emri institutit dhe lloji i shkollimit 

• Kualifikimi 

 

                             •Date (nga-deri)  

Emri institutit dhe lloji i shkollimit 

• Kualifikimi 

 

                          •Date (nga-deri)  

Emri institutit dhe lloji i shkollimit 

• Kualifikimi 

  
1992-1996 
Shkolla e Mesme e Pergjithsme “Hasan Pulo”-Orikum-Vlorë 
 
Dipllomë e Shkollës së  Mesme 
 
Korrik-Gusht 2003 
“Universitá per Stranieri di Perugia” 
Kurs trajnimi mbi Kulturen e gjuhen Italiane,si dhe mesimdhenien e saj. 
 
 
Korrik-Gusht 2003 
“Universitá per Stranieri di Perugia”  
Trajnim mbi gjuhen italiane dhe studimin e niveli te 3-te te saj.(Avanzato) 

 

AFTESI DHE NJOHURI PERSONALE  
Te perftuara gjate jetes edhe pa 

deshmi aftesie 

   

   



Faqja 3 - Curriculum vitae i 
                         Eliona Çeloaliaj Naqo 

  
elionac@univ lora.edu.al 

  

 

 


