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CURRICULUM VITAE 
 

Dr. EVIS   ÇELO 
 

Emër:  EVIS 
Mbiemër:       ÇELO 
Vendlindja:     VLORË  
tel.:                 +355 33 408 421 
                          +355 69 65 73 800 
e-mail:            eviscelo@yahoo.com 

 
 

EDUKIMI  SHKOLLOR 
 
1994 – 1996       Shkolla e Mesme e Përgjithshme “ALI  DEMI” Vlorë 
 
1996 – 2000               Universiteti  “Ismail Qemali” Vlorë,Departamenti i 

      Gjuhëve të huaja, Dega Gjuhë Angleze 
Titulli i Diplomës:    “Mësues dhe Përkthyes i gjuhës angleze” 
 
2005 – 2007               Master (SH.P.U) (Shkolla Pasuniversitare) në U.T.  

      Fakulteti i Gjuhëve të Huaja – Marrja e titullit 
      Master i Nivelit të Dytë. 

Temë:        “Paralele leksiko – semantike në frazeologjinë e  
anglishtes dhe të shqipes”, vlerësimi sh. mirë   
94/100 pikë. 

 
 
Korrik 2013          Përfundon doktoratën me temë “Qasje    

  Etnolinguistike e proverbave në shqipe e në  
Anglishte. Metodologjia e përvetësimit në shkollë” 

     98/100 pikë. 
 

 
EKSPERIENCË PUNE 

 
 
2000-2001     Mësuese  e gjuhës angleze në shkollën  

    “Muço Delo”  Vlorë 
 
2001-2002               Mësuese në shkollën e mesme jopublike  
                                “Drita e dijes” - Vlorë 
 
2003-2004               Mësuese në shkollën e mesme “Aulona” dhe  
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                                shkollën jopublike  “Fan Noli”  Vlorë 
  
2004 - 2010             Mësuese në shkollën e mesme jopublike “Aulona” 

Vlorë 
 
2003 -2004              Përkthyese Part –time gjatë fushatës zgjedhore në  
                                organizatën “ODIR” 
 
2000 -2004              Drejtuese dhe mësuese e Qendrës së  II-të të  
                                Gjuhës Angleze    “LONDON SCHOOL” - Vlorë                                    
 
2000-2006              As/pedagoge në  UNIVERSITETIN  “Ismail Qemali”: 

   Departamenti i gjuhëve të huaja, Dega gjuhë 
Angleze. 

   Në lëndët:  
- Lexim Sintetik  
- Zhvillim të foluri  
- Seminare të artit të të shkruarit 
- Anglishtja gjuhë e dytë në Departamentin e        
  Gjuhës Italiane dhe Gjuhë –Letërsi shqipe. 

 
2006 –shkurt 2009    Pedagoge efektive  pranë Departamentit te 

Gjuhëve të Huaja të Universitetit “I.Qemali” në 
degën – Gjuhë angleze. 

                                (Titullar në lëndët: 
1) Gramatikë Historike) 
2) Kompozim në gjuhën angleze 

                                      3)Lexim sintetik  
                                    a)seminare të lëndës “Arti i të shkruarit” 
                                    b)seminare të lëndës “Shkrim Akademik” 
                                    c)seminare të gramatikës morfologjike angleze. 
                                                                    
Mars 2009-Qershor 2009  

Kam qenë Projektuese-Zbatuese dhe Drejtuese e 
revistës shkencore “Mendimi Akademik” në 
universitetin e Vlorës. 

 
Prill 2009-2010 

Titulli i Projektit: Riforcimi dhe funksionimi i 
qendrës së përditshme multidisiplinare për njerëzit e 
moshës së tretë. Qyteti i Vlorës. 
EMRI I ORGANIZATËS: “Shoqata për integrim 
ekonomik e kulturor për njerëzit në nevojë” 

       Konservatori “International”  
 
2011- e ne vijim  - Pedagoge e brendshme e Universitetit të Vlorës 
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KUALIFIKIMET (Trajnimet, specializimet, seminaret) 
 
DHJETOR  2001     Kam marrë pjesë në trajnimin e organizuar nga 

Ambasada Amerikane me pedagogët e Gjuhës 
Angleze të universiteteve të Shqipërisë me temë 
“Përmirësimi i metodave të mësimdhënies së 
Gjuhës Angleze”, i cili është zhvilluar në Tiranë, 
dhjetor 2001 

 
QERSHOR 2002     Kam marrë pjesë në “English Language Teacher 

Conference”, organizuar nga Ambasada 
Amerikane për të gjithë Pedagogët e gjuhës 
Angleze dhe mësuesit e anglishtes në të gjitha 
nivelet. 

 
MAJ 2004              Kam marrë pjesë në Worshop-in e organizuar në 

Universitetin “ Ismail Qemali ” me temë 
“Improving the Curricula of British, French, 
Italian and German”. Takim rreth kurikulave të 
reja me pjesëmarrjen e pedagogëve nga Franca, 
Gjermania, Italia, pjesë e projektit TEMPUS. 

 
QERSHOR 2004     Kam marrë pjesë në trajnimin me temë “Professional 

teacher Development in the New Millenium” 
organizuar në Universitetin “Aleksandër 
Xhuvani“ Elbasan. 

   
QERSHOR 2009    Kam marrë pjesë në seminarin informues dhe 

zbatues për mësuesit dhe pedagogët e gjuhës 
angleze “European Language Portofolio” nën 
kujdesin e Ministrisë së Arsimit dhe Shkencës. 
Tiranë-Vlorë.  

 
SHTATOR  2010    Kam marrë pjesë dhe referuese në konferencën  
                                 “Profesioni i mësimdhënies” me temën “Metodat  

e të pyeturit me nxënësin në qendër të procesit 
Mësimor.!(UT) 
 

MAJ 2011             Kam marrë pjesë si referuese në konferencën   
ndërkombetare “Building bridges through 
language, literature, translation me temën: 
“Teknikat e evitimit të përkthimit fjalë për fjalë 
në shprehjet Idiomatike dhe proverbat. Roli i 
mësuesit në asimilimin e tyre.” 
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SHTATOR 2011      Kam marrë pjesë si referuese në Konferencën  
Ndërkombëtare të Alb-Shkencës  me 2 tema në 
konferenca të ndryshme. (Kosovë)  
a) Konfereca e Albanologjisë me temë “Metafora 

Konceptuale në krahasimin Idiomatik”  
 

b) Konferenca e shkencave shoqërore dhe 
politike me temë “Roli i mësuesit (pedagogut) 
tradicional apo Moderat?”-(defaktuar 
abstrakti, i pabotuar ende) 

 
SHTATOR 2011    Kam marrë pjesë si referuese në konferencën  

BALLKANIKE  Ndërkombëtare 29, IX-1,X 2011 
MAQEDONI me artikullin “Teori dhe vështirësi të 
Proverbave angleze gjatë procesit akademik”. 
Bashkëpunim me Isa Spahiun Universiteti 
shtetëror i Maqedonisë.(BOTUAR) 

 
NENTOR 2011     Kam marrë pjesë si referuese në konferencën  

Ndërkombëtare në Korçë “Çështje të 
sociolinguistikës” me artikullin “Praktikat me 
Studentët për asimilimin e fjalëve të urta”. 
Çertifikuar (I botuar) 

 
                                     
 PRILL 2012 Congreso Internacional de Linguistica General –

Univeritety of Saragoze SPAIN. 18-20 Prill 2012.  
“Përmirësimi i marrëdhënies mësues-student dhe rritja 
e kreativitetit përmes mësimdhënies në orët e idiomave 
dhe proverbave” POSTER + libër abstraktesh. Autori i 
parë çertifikuar (në pritje botimi) 

 
MAJ 2012 Konferenca e IV-te e shkencës “The week of science in  

2012” KOSOVO-Prishtinë. “Masmedia Moderne-
Pushteti i Komunikimit. Qëndrime dhe opinione” 
Autori i Parë certifikuar (I botuar) Abstraks’ book  
Nr.ISBN 978-9951-16-045-2 

 
MAJ 2012 Konferencë Internacionale për “Fan.S.Noli” KORÇË 

dedikuar 130 vjetorit të vdekjes. 30-31 May 2012 
“Mesazhet e Nolit  në Letërsi dhe dedikimi i tij 
patriotik” çertifikuar (në pritje botimi) 
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QERSHOR 2012  Konferencë Internacionale shkencore në SPANJË, 
Barcelonë, “8-th Strategic and Management 
Konferencë” çertifikuar (në pritje botimi) 
 

QERSHOR 2012  Konferencë Internacionale  ICT  në edukimin  
Shqipëri. “Parallel study on language of Albanian 
Vocabulary and English” No.25 –ICTEA – 2012. 
Çertifikuar (e botuar) 

          Nr.ISSN :2304-5442 
 
GUSHT 2012      Konferencë Internacionale e Institutit Alb-Shkenca  

me Artikujt: “Receptimi i Charles Dickens-it sot në  
Auditorët e Universitetit. MACEDONIA-Skopje  
(Libri i abstrakteve) 

 
TETOR 2012    “Konferenca e 2-te Internacionale mbi Lidershipin” 

TURQI 
1) “Roli lidership i pedagogut  dhe re-dimensionimi i 

njohurive”. Çertifikuar (e botuar) 
                             

2) Identiteti Multi kulturor në Komunikimin e 
përheshëm” Çertifikuar (e botuar) 

 
                            3) Përmirësimi i kapaciteteve administrative dhe   

Qeverisë lokale duke përdorur strategjinë E-learning 
në Shqipëri. Çertifikuar (e botuar) 
 

MAJ 2013 Konferenca e IV-te e shkencës “The week of science in  
2012” KOSOVO-Prishtinë.  
1) “Kasëm Trebeshina thyhen parimet estetike të 

realizmit socialist në veprën Legjenda e asaj që iku”. 
Bashkeautoresi-Doktorante, A.Azizi (Haluci), 
E.Cerkerzi,  Dr.EvisCelo 

2) Mitrush Kuteli një akronim letrar i të gjitha    
kohërave mes shkrimtarëve moderniste” 
Bashkëautoresi - Doktorante, A.Azizi (Haluci), 
E.Cerkerzi,  Dr.Evis Celo 
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BOTIME  SHKENCORE  ( Artikuj shkencorë, libra ) 
 
 
2003  -2004       Kam nxjerr në botim librin “ Great Expectations” = 

Shpresa të mëdha, Charles Dickens. Përkthim. Libër që 
është pjesë e Lëndës Letërsi Angleze në degën e gjuhës 
angleze. Nr.ISBN:0-19-422682-4 

 
2004-2005     Kam nxjerr në botim librin “Shpirti në pasqyrë” poema 

Filozofike. 
 

Korrik 2008        Kam botuar artikullin “Probleme të Frazeologjisë dhe  
të Përvetësimit të Idiomave të Gjuhës Angleze me Studentët” 
- në revistën  Universitetit Gjirokastër “Kërkime Universitare” 
Nr.18 me  Nr.ISBN:978-9943-48-48-0 

 
Gusht 2009        Kam botuar artikullin “Rreth vlerave leksikore e 

Semantike të frazeologjisë së shqipes e të anglishtes” në 
“Buletinin Shkencor” të universitetit “Ismail Qemali” Nr.12-
2008 

 
Mars 2010         Kam botuar on line artikullin “Pasurimi i njohurive Për  

gjuhën e huaj me në qendër nxënësin”  Vol.No2 Revista  
“Mendimi Akademik”. 

 
Prill 2011           Kam botuar librin me poezi “Kambanat e heshtjes” 
                   Nr.ISBN: 9 789995 695095 
 
 
 
BOTIMET GJATE SISTEMIT DOKTORIAL 
 
 
Prill 2011           Kam botuar “Proverba Angleze” Fjalorth anglisht- 
                       shqip. Nr.ISBN: 9 789995 69507 1 
 
Shtator 2011     Ka dalë në botim “Studimet Albanalogjike 2” me  

temën “Metodat e të pyeturit në mësimdhënien me në 
qendër Nxënësin” 

 
Maj 2011          Kam botuar artikullin “Njësia Frazeologjike ” në  

revistën  “Kërkime Universitare” Universitetit 
Gjirokastër nr 23. 

  
Prill 2011         Kam botuar artikullin ” Proverbat dhe klasifikimi i  
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tyre. Probleme të mbartjes dhe të klasifikimit” 
Univerisiteti i STRUGËS NR 5 

 
Shtator 2011    Botim në konferencën e VI BALLKANIKE   
          Ndërkombëtare MAQEDONI me artikullin “Teori dhe  
                        vështirësi të Proverbave angleze gjatë mësimdhënies” 
 
 
Prill 2012         U.F.O–University “Metodat e mësimdhënies si faktor 

për Zhvillimin kulturor e bashkëkohor në auditorët e 

universitetit” OPTIME magazinë ISSN 2220-461X 

 

Maj 2012 Journal of Education and Social Research vol 2 Maj     

2012.(On Line+Print) “Niveli i arsimit te larte ne 

Shqipëri,rast studimi për mësimdhënies efektive”  

              ISSN 2239-978 (print) // ISSN 2240-0524 (On line) 

 
Maj 2012         Carmina Ballcanica “Review of south-east spirituality 

& Culture “Karakteri femëror nga Romanticizmi në 
Realizëm. Evolution i  kësaj figure në këndveshtrimin 
Shqiptar” ISSN 2065-0582 

                          
 
Qershor  2012     First international ICTEA –I 2012. The present and  

Future of ICT education. “Studime Paralele në gjuhën  
Anglisht -Shqip”  Nr.ISSN :2304-5442 
 

Tetor 2012          Botim i Proceeding  “2nd International Conference on  
                           Leadership Technology and Innovation ” me (3)tre  
                           Kumtesa. Istanbul, Turqi.ISSN :3409-9095 

 
Tetor 2012      Craiova  Editura universitaria 2012. “Probleme të  

idiomave & përvetësimit të frazeologjisë me studentët”  
Craiova. Romania 22 October 2012  

     Nr.ISBN: 978-606-14-0480-3 
 
Qershor 2012     Anëtare e shoqatës dhe bordit të revistës “Carmina 

Balcanica” Asociata culturala CRAIOVA,ROMANIA. 
No.Legjitim 29776116 
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BOTIMET POST-DOKTORIALE 

 
QERSHOR 2013  Konferenca Internacionale shkencore ne LETONI, Rige  

“9-th Strategic and Management Konferencë” “Impact 
of new entry startegic Technology on frequency words 
analyses in Translation. literature and inter-cultural 
communication”  
Çertifikuar (e botuar print dhe on line) 

 
GUSHT 2013      Konferencë Internacionale e Institutit Alb-Shkenca 

me Artikujt: “Proverbat angleze në aspektin 
krahasimtar e ballafaques me shqipen. Tiranë -Albania 
(Libri i abstrakteve) 

 

20 SHTATOR 2013  Konference 3-rd International Conference Human& 
Social sciences ICHSS 2013. ROME-Italy. “The 
functional analyses of the system for human 
resources, management & leadership roles in lbanian 
University auditorium.”  
Bashkeautorësi- Prof.as Alba DUMI,  Dr.EvisCelo 

 
 
AFTËSITË  ORGANIZATIVE  DHE  KOMPETENCAT 

 
 
•  Aftësi shumë të mira komunikimi dhe koordinimi për projekte në lëmin 

e punës.   

•  Aftësi për tu adoptuar në mjedise shumëkulturëshe, të cilat janë 

përfituar gjatë punës.  

• Puna në grup. Kam marrë pjesë në disa projekte në grup.  

 • Aftësi të mira dëgjimi dhe bashkëpunimi, e aftë për të zgjidhur situata 

konfliktuale.  
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GJUHËT E HUAJA 
                   
ANGLISHT  -     Rrjedhshëm 

GREQISHT -  Njohuri shumë të mira. Mbrojtur me dëshmi pranë 

Departamentit të gjuhës Greke, Tiranë. 

ITALISHT  –  Njohuri shumë të mira, mbrojtur me dëshmi pranë 

departamentit të Gjuhës  Italiane ,Tiranë . 

FRENGJISHT -  Njohuri mjaft të mira të të folurit dhe të shkruarit.  

 

               
 
HOBITE 

 
 

- Gjuhët e huaja sepse i konsideroj një armë në luftën e jetës. 

- Muzika sidomos miksja e klasikes me modernen. 

- Objektet dhe arti antik, në veçanti ari me klasin e vet fin. 

- Patinazhi artistik, sporte të ndryshme dhe inxhinieria   

  HI-TECH.   

- Librat në veçanti ata psikologjik. 

 


