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Karriera akademike
Dhjetor 2012 Marrja e titullit Profesor ne Fakuletin e Gjuhëve të Huaja, departamenti i
gjuhës frënge, Tiranë.
Korrik 2002 Marrja e titullit Ass. Prof. në Fakuletin e Gjuhëve të Huaja, departamenti i
gjuhës frënge, Tiranë.
Janar 1996
Mbrojtja e doktoraturës, Universiteti i Tiranës, Tiranë.
1986-1990

Provime pasuniversitare, Universitetii i Tiranës drejtimi didaktikë e gjuhës
frënge.

Nentor 1986 Pranimi si asistent, pedagog, Universiteti i Tiranës, departamenti i gjuhës
frënge, Tiranë
1972- 1976

Studimet universitare, Mësues i gjuhës frënge për shkollat e mesme,
Universiteti i Tiranës, Departamemti i gjuhës frënge, Tiranë.

1968-1972

Matura, drejtimit, shkolla e mesme e Gjuhëve të Huaja, Tiranë.

Fushat kryesore hulumtuese
Didaktika e gjuhës frënge
Psikologjia e të nxënit
Publikimet
Monografitë, artikujt, revistat e botuara, referimet

A.Haloçi, monografi, Les compétences professionnelles d’un enseignant de langues, botuar
nga Editions universitaires européennes, Gjermani, 2011. ISBN 978-613-1-55996-9
A. Haloçi, “Marrëdheniet në klasë”. monografi, 2009, ISBN ................. ShBLU, Tiranë.
A. Haloçi, & al “ Didaktika e gjuhëve të huaja” 2008, ISBN ................ShBLU, Tiranë.
A. Haloçi, Méthodologie du français langue étrangère, 2005, ShBLU, 270 faqe. ISBN :
99927-0-363-6

Artikuj
S. Pasho, A. Haloçi, L’image du migrant dans les manuels FLE pour adolescents. De l’élision
à la sublimation : les modes de l’effacement, botuar në Migrants et migrations dans
les manuels scolaires en Méditerranée, kordinuar nga Bruno Maurer, Michèle Verdelhan et
Amandine Denimal, koleksioni « Manuels scolaires et sociétés », HARMATTAN, 2016, France.
ISBN 978-2-343-07420-7

A. Haloçi, La rénovation des curriculums des langues en relation avec le CECRL dans le
système scolaire albanais, miratuar për botim në revistën Synergie Europe nr.6, Kanada, 2011
A. Haloçi, L’enseignement des langues et l’éducation à la tolérance, botuar në revistën
shkencore ANALELE, seria Shkencat Filologjike, Gjuhët dhe Letërsia Romane nr.1, 2010.
Universiteti i Krajovës Rumani.
A. Haloçi, Le CECRL et les pratiques professionnelles en Albanie, botuar ne Dialogues et
cultures nr. 54 FIPF, Paris 2009
A. Haloçi, Les activités pour la classe de langue, botuar ne revisten shkencore ANALELE :
Gjuha dhe letersia e huaj, Universiteti i Bukureshtit Rumani, 2009.
A. Haloçi, Le Cadre européen commun de référence pour les langues et
son impact sur l’enseignement des langues en Albanie, botuar ne revistën shkencore te
Universitetit te Kishinaut Moldavi, 2008.
A. Haloçi, Roli i leximit në zhvillimin e aftësisë së komunikimit, Buletini shkencor i
Universitetit “Ismail Qemali”nr 10. 2007. Vlorë.
A. Haloçi, Mësimi i gjuhëve të huaja në vendin tonë përballë dokumenteve
të Këshillit të Evropës, Buletini shkencor nr.57 i Universitetit të
Shkodrës « Luigj Gurakuqi ». 2007
A. Haloçi, autore e dytë, Vizioni ynë kurrikular dhe orientimet e KE,
Revista Pedagogjike, botim i ISP, janar 2007. Tiranë.
A. Haloçi, Probleme të kulturës gjuhësore në tekstet shkollore, revista shkencore
FILOLOGJI 13, botim i Fakultetit të filologjisë, Universiteti i Prishtinës Prishtinë 2006.

A. Haloçi, J. Parruca “Zhvillimi i komunikimit në situata te caktuara psiko-pedagogjike”,
buletini shkencor nr. 56 i Universitetit “Luigj Gurakuqi”të Shkodrës, 2006.
A. Haloçi, Fëmijët dhe mësimi i gjuhës së huaj, buletini shkencor i Universitetit “Eqerem
Cabej” Kërkime Universitare nr. 10, 2005, Gjirokastër.
A. Haloçi, Formimi i aftësive të mësuesit, , buletini shkencor i Universitetit “Aleksander
Xhuvani “ UNITEL 1, 2005, Elbasan.
A. Haloçi, Roli i leximit në zhvillimin e aftësisë së komunikimit, 2005, buletin i ISP “Gjuha e
Huaj” Në fokus të ndryshimeve kurrikulare, Botim i ISP. Tiranë.
A. Haloçi, Vleresimi i aftesise se komunikimit ne mjedis shkollor, buletini Kurrikula dhe
shkolla nr.7, 2005, botim i ISP Tiranë.
A. Haloçi, Formimi i aftësive profesionale të mësuesve të rinj, buletini Kurrikula dhe shkolla
nr.8, 2005, botim i ISP. Tiranë.
A. Haloçi, Përvetësimi i gjuhës amtare nga fëmijët që jetojnë në mjedis dygjuhësh. botuar ne
revisten shkencore « Të folurit e fëmijve dhe bilinguizmi », Sofje 2003.
A. Haloçi, Mësimi i gjuhës së huaj në shkollën fillore, 2003, Kurrikula dhe shkolla nr.
4.botim i ISP. Tiranë.
A. Haloçi, Kurrikulat e reja të gjuhëve të huaja kanë nevojë për mbështetje me metodologji e
metoda të reja. 2002, buletini Kurrikula dhe shkolla 1, botim i ISP. Tiranë
A. Haloçi, me bashkautoresi, Aspekti ndërkulturor dhe i të drejtave të njeriut në tekstet
shkollore, 2002, buletini Kurrikula dhe shkolla 2, botim i ISP. Tiranë
A. Haloçi, Për një zgjedhje më të përshtatshme të metodës së mësimdhënies së gjuhëve të
huaja, buletini shkencor i Universitetit “ A. Xhuvani” UNITEL 2, Elbasan, 2000.

Referime
A.Haloçi, Le Département de français langue étrangère en tant que centre de formation des
enseignants, në konferencën ndërkombëtare me temë:“50 ans d’enseignement et de recherche
au Département de français de l’Université de Tirana. 05 mai 2016. Tirana.
A. Haloçi , Dukuri socio –psikologjike të komunikimit ndërkulturor . Konferencë shkencore
ndërkombëtare me temë : Komunikimi dhe shoqëria. Universiteti « Luigj Gurakuqi »,
Shkodër, 2011.
A. Haloçi, Le français- partie intégrante des curricula du système éducatif albanais,
Kolokium shkencor ndërkombëtar me temë: “Le français de demain et les enjeux
multiculturels”, organizuar nga CREFECO, 28-30 nentor 2010, Sofje Bullgari.
A. Haloçi , Përvetësimi i gjuhës së huaj për qëllime specifike: Përcaktimi i objektivave të
mësimdhënies. Simpozium shkencor ndërkombëtar me temë: “Anglishtja ligjore, drejtësia dhe
fushat e tjera”. Tiranë, 23 dhjetor 2010.

A. Haloçi, R. Lilo, Les modes de production des manuels de langues en Albanie. Konferencë
ndërkombëtare me temë: Echanges humains et culturels dans les manuels scolaires.
Universiteti Paul Valéry 3, 12-14 nëntor 2009 Monpellier Francë.
A. Haloçi,“De l’approche communicative à l’approche actionnelle”. Konferencë
ndërkombëtare e Departamentit të gjuhes frënge, 23 prill 2009. Tiranë.
A. Haloçi, Vendi i përkthimit në metodologjinë e të mësuarit të gjuhës së huaj.Konference
nderkombetare e Departamentit te gjuheve sllavo-ballkanike me temë: “Përkthimi: gjuhë dhe
kulturë”. Tiranë, 29-30 prill 2009.
A. Haloçi , Portfolio européen des langues: objectifs, fonctions, utilisation. Kongresi i
mësuesve të gjuhës frënge, Tiranë, 22 maj 2009.
A. Haloçi, La francophonie en Albanie- bilan et perspectives. Bienalja e 23-të e gjuhës
frënge dhe Kolokiumi nderkombetar Paris, Sorbonne, me temë: “Les identités francophones:
le français langue de partage et d’ouverture, en Bulgarie et dans les pays du Sud-Est
européen”. 29 tetor- 1 nëntor 2008, Sofje, Bullgari.
A. Haloçi, L’école comme espace à une éducation des futurs citoyens de l’Europe. ,
Kolokium shkencor ndërkombetar në kuadrin e programit Pestaloci, Tiranë, 7-9 nëntor 2008.
A. Haloçi, Le CECRL et son impact sur l’enseignement du français en Albanie. Konferencë e
Dpartamentit të gjuhës frënge : Le français en Albanie- bilan et perspectives, Tiranë, 27 mars
2008.
A. Haloçi, Politikat gjuhësore të Këshillit të Europës- një sfidë për sistemin arsimor shqiptar.
Takimi i tretë vjetor i Institutit Albashkenca, Tiranë 1-3 shtator 2008.
A. Haloçi, Tendenca të reja në mësimin e gjuhëve të huaja në perspektivën e standardeve
evropiane. Konferencë shkencore ndërkombëtare e Universitetit “Luigj Gurakuqi” 31 tetor- 1
nëntor 2008.
A. Haloçi L’enseignement du français en Albanie – bilan et perspectives, Konferencë
nderkombëtare ne Shkup, Maqedoni me temë : « La place du français dans l’enjeu du
multilinguisme européen ». 28-29 tetor 2008.
A. Haloçi, « Le Cadre Européen Commun de Références pour les Langues et les pratiques
professionnelles en Albanie ». Konferenca ndërkombëtare e FIPF (Federata Ndërkombetare e
Shoqatave të mësuesve të gjuhës frënge. Paris 18-23 qershor 2007
A. Haloçi Le Cadre européen commun de référence pour les langues et les programmes
scolaires du système pré-universitaire, Sesioni shkencor ndërkombëtar vjetor i Universitetit,
të Bukureshtit, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja dhe Letërsisë. Bukuresht, 26-27 tetor 2007.
A. Haloçi , Le CECRL –un document très important pour la formation des professeurs de
langues, Kolokium shkencor ndërkombëtar në Universitetin e Kishinaut Problèmes de
linguistique générale et romane. Moldavi, dhjetor 2007.
A. Haloçi, “Le français des collèges”, Kongresi i shoqatës së mësuesve të gjuhës frënge,
Tiranë, 28-29 maj 2005.

A. Haloçi , Zbatimi i kulturës gjuhësore në tekstet shkollore. Konferencë me titull : « Zbatimi
i kulturës gjuhësore në shqipen e shkruar”, Fakulteti i Gjuhëve të Huaja 16. 12. 2004.
A. Haloçi , Percaktimi i objektivave pedagogjike. Ne Konferencë me titull:
“Mësimdhënia e gjuhëve në sistemin universitar –sfida dhe perspektiva”, Fakulteti i Gjuhëve
të Huaja,12.05 . 2003.
A. Haloçi, Përvetësimi i gjuhës amtare nga fëmijët që jetojnë në mjedis dygjuhësh.
Konferenca e III ndërkombëtare Edukimit të fëmijve ne mjedis dygjuhesh,
Varna, Bullgari. 27-29 shtator 2001.

Pjesëmarrje në shoqata profesionale/funksione






Në kryesinë e Shoqatës së Mësuesve të Gjuhës Frënge, Tiranë.
Anëtare Shoqatës Aleanca Franceze, Tiranë.
Anëtare e Këshillit të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Tiranë
Kryetare e Këshillit të Profesorëve të Fakultetit të Gjuhëve të Huaja, Tiranë.
Drejtuese e seksionit të Didaktikës në Departamentin e Gjuhës Frënge.
Gjuhët e huaja

Anglisht, Frëngjisht, Italisht.
Përkthime
A. Haloçi, “Kuadri i Përbashkët Europian Referencave për Gjuhët”, 200 faqe, Shtëpia
botuese, Filara, ISBN......., Tiranë, 2007.

