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INFORMACIONI PERSONAL ELVANA SHTEPANI  

 
 Rruga e Kavajes, Pallati 63/2, Shkalla 1, Ap 11, 1001 Tirana (Albania)  

+355673025059 

 elvanaa@gmail.com  

 
PERVOJA  NË PUNË  
 

09/2010– Në vazhdimësi Pedagoge e gjuhës angleze 

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, Tiranë (Shqipëri)  

Mësimdhënie e lëndës Analizë teksti për studentët e viti të tretë, për ti ndihmuar 
studentët për të zhvilluar më tej aftësitë e tyre komunikuese duke theksuar një 
përgatitje të gjithanshme të studentëve dhe trajnimin e tyre. Kjo lëndë ka për qëllim yë 
zhvillojë me tej aftësitë bazë që jane leximi, dëgjimi, të folurit dhe të shkruarit.  
Gjithashtu synon pasurimin e fjalorit dhe siguron progres në fushën e gramatikës, 
pavarësisht se ajo është studiuar si një lëndë e veçantë. Kursi synon që studentët të 
jenë në gjendje të rindërtojnë tekstet e llojeve të ndryshme dhe regjistrat që vijnë nga 
fusha të ndryshme të zhvillimit shoqëror dhe shkencor. Nxënësit zhvillojnë aftësitë e 
nevojshme për të komunikuar duke përdorur jo vetëm mundësitë e ofruara nga gjuha 
e perditshme, por gjithashtu ofron një gamë të gjerë materialesh të gjuhës akademike 
për t'u përballur me sukses me sfidat e jetës. 

Përgatitja e materialeve shtesë në ndihmë të aftësive përforcuese. 

 

Mësimdhenie e lëndës Metodat e Kërkimit Shkencor duke realizuar leksione dhe 
seminare për studentët e vitit të dytë, me synimin për tu mundësuar studentëve 
të mësojnë konceptet dhe fjalorin teknik të hulumtimit në fushën e komunikimit 
dhe të jenë në gjendje ta përdorin këtë gjuhë në mënyrë të përshtatshme; për të 
kuptuar marrëdhënien midis teorisë së hulumtimit dhe metodave kërkimore në 
studimin e komunikimit si një shkencë shoqërore, si dhe për të vlerësuar 
zgjedhjet etike të kërkuesve në kryerjen dhe paraqitjen e hulumtimit. 

 

Mësimdhënie e lëndës së Sociolinguistikës për studentët e vitit të tretë, duke i 
ndihmuar ata të zhvillojnë një ndërgjegjësim për shumë nga nën-disiplinat 
brenda fushës së sociolinguistikës; të zhvillojë një kuptim të gjerë të koncepteve 
kryesore brenda kësaj fushe; duke u mundësuar atyre që të kritikojnë modelet, 
teoritë dhe gjetjet e hulumtimeve në terren, si dhe të kuptojnë më mirë bazat 
teorike që qëndrojnë në këtë fushë. 

 
Mësimdhënia e Anglishtes si Gjuhë e Dytë në nivelin e mesëm të lartë me objektivin 
kryesor të kursit për zhvillimin e katër aftësive gjuhësore, kryesisht duke folur, duke 
dëgjuar, lexuar dhe shkruar sipas nivelit përkatës. 

 

 Mentorimi i studentëve master në përgatitjen e tezës së tyre lidhur me metodologjinë e 
mësimdhënies. Sigurimi i udhëzimeve gjatë hulumtimit të tyre dhe dhënien e 
këshillave gjatë hartimit të drafteve të tyre. Udhëzimi i tyre për përgatitjen e skelës për 
tezën e tyre Orientimi i tyre për të kryer hulumtimet e tyre. Leximi dhe rishikimi i 
drafteve të tyre 
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03/2015–07/2016 Pedagoge e Gjuhës Angleze (me kohë të pjesëshme) 

Universiteti Epoka, Tirana (Albania)  

- Mësimdhënie e lëndës  Zhvillimi I aftësive të leximit dhe Shkrimit në gjuhën Angleze 
për studentët e vitit të parëduke synuar përmirësimin e katër aftësive kryesore dhe 
duke zgjeruar fjalorin e tyre në fushën e inxhinierisë.   

02/2012–06/2014 Pedagoge e Gjuhës Angleze (me kohë të pjesëshme) 

Universiteti Beder  

- Mësimdhënie lëndës Hyrje në Gjuhësi, me qëllim informimin e   studentëve me 
nënfushat kryesore të linguistikës. 
 
Mësimdhënie e lëndës Analizë teksti për të ndihmuar studentët të përdorin 
mënyra të ndryshme të komunikimit në fusha të ndryshme duke përdorur 
strategji të ndryshme si leximi midis linjave, kuptimi i guessing, duke bërë 
parashikime, duke spekuluar dhe duke qenë në dijeni të kuptimeve të ndryshme 
që gjuha mund të ketë në kontekste të ndryshme së bashku me zhvillimin e 
suksesshëm të aftësive skimming dhe skanimi dhe për të zhvilluar më tej 
shkathtësitë e shkrimit dhe të folurit. 

 

01/2007–08/2010 Sekretare e parë 

Ambasada e republikës së Shqipërsië, Uashington DC  

- Promovimi I arsimit dhe kulturës shqiptare 

- Planifikimi dhe organizimi I aktiviteteve kulturore 

- Organizimi I takimeve për anëtarët e kabinetit qeveritar  

- Shpërndarja e materialeve promovuese për kulturën dhe turizmin shqiptar  

- Përgatitje e raporteve për MPJ   

- Komunikim I vazhdueshëm me Zyrën e Protokollit pranë Departamentit të Shtetit.  

10/1998 -12/2006 Pedagoge e Gjuhës Angleze , Departamenti I Gjuhës Angleze 

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, Tiranë  

Mësimdhënie e lëndës Analizë teksti për studentët e vitit të tretë  në mënyrë që 
të zhvillojnë më tej aftësitë e komunikimit të nxënësve, duke theksuar një 
përgatitje gjithëpërfshirëse dhe trajnim të studentëve. Ky kurs ka për qëllim 
zhvillimin e mëtejshëm të katër aftësive elementare të të nxënit, si leximi, 
dëgjimi, folja dhe shkrimi. Gjithashtu synon pasurimin e fjalorit dhe siguron 
progres në fushën e gramatikës, pavarësisht se ai është studiuar si një lëndë e 
veçantë. Kursi synon që studentët të jenë në gjendje të rindërtojnë tekstet e 
llojeve të ndryshme dhe regjistrat që vijnë nga fusha të ndryshme të zhvillimit 
shoqëror dhe shkencor. Nxënësit zhvillojnë aftësitë e nevojshme për të 
komunikuar duke përdorur jo vetëm mundësitë e ofruara nga gjuha ditore, por 
gjithashtu ofron një gamë të gjerë materialesh të gjuhës akademike për t'u 
përballur me sukses me sfidat e jetës. 
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ARSIMIMI DHE TRAJNIMET  
 

 

 

 

 

Mësimdhënie e lëndës së Sociolinguistikës për studentët e vitit të tretë  duke i ndihmuar 
ata të zhvillojnë një ndërgjegjësim për shumë nga nën-disiplinat brenda fushës së 
sociolinguistikës; të zhvillojë një kuptim të gjerë të koncepteve kryesore brenda kësaj 
fushe; duke u mundësuar atyre që të kritikojnë modelet, teoritë dhe gjetjet e 
hulumtimeve në terren, si dhe të kuptojnë më mirë bazat teorike që lidhen me këtë 
fushë. 

 

Mësimdhënie e Anglishtes si Gjuhë e dytë në nivel të përparuar me objektiv kryesor 
zhvillimin e aftësive gjuhësore në përputhje me nivellin përkatës.  

10/2001–05/2004 Pedagoge e Gjuhës Angleze, 

Universiteti I Tetovës (Maqedoni)  

Mësimdhënie e lëndës Hyrje në Gjuhësi  nëpërmjet leksioneve dhe seminareve ku 
studentët njihen me gjuhësinë.  

Mësimdhënie e lëndës Analizë Teksti me synimin pë rtë përmirësuar aftësitë e leximit, 
shkrimit, të folurit dhe dëgjimit si pjesë e kursit të tyre në nivelin FCE.  

Mësimdhënie e lëndës Historia e Gjuhës Angleze (leksione dhe seminare) me synimin 
për të njohur studentët me origjinën dhe zhvillimin e Gjuhës Angleze gjatë gjithë 
historisë së saj.  

 

01/2011–12/2013 Studime Doktorale  

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, Tiranë   

-Tema "Integrimi I Letërsise në Mësimdhënien e Anglishtes si Gjuhë e Huaj”  

2003–2005 Studime pasuniveristare  

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, Tiranë   

Tema "Aspekte të komunikimit në Gjuhën Angleze  dhe metodat e përdorura në 
procesin e mësimdhënies dhe mësimnxënies" 

09/1994–07/1998 Studime Universitare   

Universiteti I Tiranës, Fakulteti I Gjuhëve të Huaja, Departamenti I Gjuhës Angleze, 
Gjuhë dhe letërsi Angleze 

09/1990–06/1994   

Shkolla e Mesme e Gjuhëve të Huaja, Asim Vokshi, Tiranë  
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AFTËSITË PERSONALE  
 

 

 

 

 

 
 
INFORMACION PLOTËSUES  

Gjuha amtare Shqip 

  

Gjuhët e tjera Të kuptuarit Të folurit Të shkruarit 

Dëgjim Lexim 
Aftësi 
ndërvepruese në 
bashkëbisefim 

Aftësitë në të 
folur  

Anglisht C2 C2 C2 C2 C2 

Italisht C1 C1 B2 B2 B2 

Gjermanisht A1 A1 A1 A1 A1 

 Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient 
user 
Kuadri Europian I Referencave  

Aftësi komunikuese Aftësi të shkëlqyeera komunikimi gjatë periudhës që lidhet me punën time ne 
kontekste të ndryshme në klasë me studentët ose gjatë punëve te tjera që kam kryer 

Toleranca dhe aftësitë komunikuese më ndihmojnë të këm sukses në punën në grup 

 

Aftësi organizative dhe 
kompetenca 

 
 

Punoj mirë në mënyrë individuale dhe në grup në situate sfiduese dhe afatshkurtër.  

Aftësi të mira organizative dhe zhvillim  vetë disiplinë  

E saktë në menaxhimin e projekteve 

Njohuri në përgatitjen e raporteve të detajuara, dokumenteve dhe prezantimeve 

E saktë në ndërtimin e marrëdhënieve, zhvillimin e programit dhe punën në grup 

 

Aftësi teknike 

 dhe kompetenca 

Gdishmëri për tu përshtatur me qasjet e reja për një mësimdhënie më të mirë të 
gjuhës angleze dhe për ti siguruar studentëve aftësitë e nevojshme të cilat u nevojiten 
në të ardhmen.  

Aftësitë kompjuterike  

  

 
Përdorim I mirë I programeve office suite të cilat aplikohen gjatë aktiviteteve ditore në 
shërbim të punës mësimore dhe më një përdorim më të madh të Poëer Point për 
prezantimet e leksioneve.  

http://europass.cedefop.europa.eu/en/resources/european-language-levels-cefr
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Publikime ▪ Artikull shkencor me titull "Overview on the use of literary texts in EFL classes",  
botuar në "Lingua Mobilis", No. 6 (39), viti 2012. Russi. ISSN 1998 – 1546 

▪ Artikull shkencor me titull “Mësimdhënia e gjuhës angleze nëpërmjet tekstit 
letrar’, botuar në “Kërkime Universitare”, Nr. 33, viti 2012. Universiteti Eqerem 
Cabej, Gjirokastër. ISSN: 2226 – 082X/                                                                                                                 

▪ Artikull shkencor me titull “Zhvillimi i aftësive në gjuhën e huaj nëpërmjet 
përdorimit të tregimeve”, botuar në “Revista Pedagogjike”, IZHA, 2013. 

▪ Bashkeautore ne botimin the Academic Guidebook for Young 
Researchers, botuar nga Universiteti I Nish-it, Serbi, me mbështetjen e  Erasmus+ 
KA2, .ISBN 978-86-7181-103-3 

Konferenca Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “Building Cultural Bridges through 
Language, Literature and Translation”, me kumtesën “Integrating literature in the EFL 
teaching”, mbajtur më 13- 14 Maj, 2011në Tiranë. 

 
Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “Challenges to English Language Studies”, 
me kumtesën “The power of poetry in teaching intercultural communication”, mbajtur 
më 1-2 Qershor, 2012 në Tiranë. 

 
Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “English Language Studies in the Modern 
World”, me kumtesën “Ndikimi i dramës në klasat ku mësohet gjuha e huaj”, mbajtur 
më 24- 25 Maj, 2013në Tiranë. 
Pjesëmarrje në I Congresso Internacional Hispano-Albanes” Ambito Filologico 
Internacional, Historia Y Cultura Espanola Contemporanea “ me kumtesën “The use of 
different literary genres of literature in EFL classes”, mbajtur më 2- 3 Prill, 2012 në 
Tiranë. 
 

Pjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “ Letërsi, Qytetërim, Gjuhësi e 
Krahasuar”, me kumtesën “Përparësitë e përdorimit të tregimeve origjinale në 
mësimin e anglishtes në shkollën e mesme”, mbajtur më  29 Qershor, 2012 në Tiranë. 
 

Bashkepjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “Challenges and Quality 
Development in Higher Education”, me kumtesën “The quality of teaching in the 
auditorium as a guarantee for the quality in higher education”, mbajtur më 22- 23 
Qershor, 2012 në Tiranë. Prof. Elida Tabaku. Elvana Shtepani 
 

Bashkepjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare ICES 2015 The International 
Conference on Educational Sciences me kumtesën A syntheses of the importance of 
Teaching Translation, mbajtur me 24-25 Prill 2015 ne Tirane. Dr. Jonida Petro, Dr. 
Elvana Shtepani 
 

Bashkepjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare Inspiring And Empowering 
Studies In English Language Teaching, British And American Studies me kumtesën 
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Educating Social Values in Language Classes, mbajtur me 21-22 Maj 2015 ne Tirane. 
Dr. Elvana ÇELA (SHTËPANI); Dr. Jonida PETRO  

Bashkepjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare Inspiring And Empowering 
Studies In English Language Teaching, British And American Studies me kumtesën 
Aftesite e te folurit ne procesin e mesimdhenies se gjuhes se huajme qender 
pritshmerite e studenteve, mbajtur me 21-22 Maj 2015 ne Tirane.Dr. Miranda Veliaj  Dr. 
Elvana ÇELA (SHTËPANI) 
 

Bashkepjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare Building Intercultural Bridges 
Through Language, Literature And Translation II,  me kumtesen ”Tailoring English 
Language Teaching in Line with EU’s Vision of an Inclusive Economy - Case Study- 
Business English”, mbajtur me 11-12 Maj 2016. Mirela Alhasani, Elvana Shtepani 

Bashkepjesëmarrje në konferencën e trete ndërkombëtare Linguistic,  Literary and 
Cultural studies “ Language,  Culture and Community: 21st Century Perspectives “,me 
kumtesën “ Exploring Culture in Contemporary Literature – a book club with the U.S 
Culture Students  mbajtur me30 Maj, 2018 ne Vlore. Dr. Elvana Shtepani, Ma Brunilda 
Kondi 

 

Bashkepjesëmarrje në konferencën ndërkombëtare “New Dimensions and 
Approaches in English”, me kumtesen“Use of reading strategies by first year university 
students”, mbajtur me2 dhe3 Nentor 2018.  Prof. Dr Elida Tabaku, Dr. Elvana Shtepani 

 

Kurse 2004 – 2005 JFDP, Program I Departamentit Amerikan të Shtetit për pedagogët e rinj, 
Universiteti Xhorxh Uashington, Uashington  

Mars 2006 ERI SEE (Education Reform Initiative of South Eastern Europe), seminar 
për " Pjesëmarrja e komunitetit në programet e arsimimit dhe trajnimit – një mjet I 
rëndësishëm drejt integrimit europian  

Mars – Maj 2006  KursIntensiv pasuniversitar për Marrëdhënie Ndërkombëtare dhe 
Diplomaci në Akademinë Diplomatike Shqiptare   

Shtator 2003 Seminar mbi administrimin e Universiteteve ne Bosnje Hercegovine 
dhe Mal I Zi 

 

 


