FORMAT
PËR
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CURRICULUM
VITAE

INFORMACIONE
PERSONALE
Emër mbiemër
Adresa
Telefoni
E-mail

EDLIRA BEJKO
RUGA RIZA CEROVA, PALLATI I RI XHAJS, AP.20 TIRANË

Patenta

B

Nënshtetësia

Shqiptare / Italiane

Data e lindjes

21.01.1970

Cel. 069/3720118
e.bejko@unizkm.al; eldacekabejko@gmail.com;

EKSPERIENCA E PUNËS

• Periudha
• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndërrmarjes
ose sektori
• Tipologia e punës
• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësia

• Periudha
• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndërrmarjes
ose sektori
• Tipologia e punës
• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësia

TETOR

2013 – NË VIJIM

Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Qendra Universitare e Gjuhëve të Huaja

Pedagoge e brendëshme e gjuhës dhe kulturës italiane
Mësimdhënie e gjuhës dhe kulturës italiane /
terminologji shkencore sektoriale.

2009 - 2013
Universiteti Katolik “Zoja e Këshillit të Mirë”
Qendra Universitare e Gjuhëve të Huaja

Pedagoge e jashtme e gjuhes dhe kulturës italiane
Mësimdhënie e gjuhës dhe kulturës italiane/
terminologji shkencore sektoriale.
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• Periudha
• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndërrmarjes
ose sektori
• Tipologia e punës
• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësia

2010 – 2013
Kryeministri
Agjencia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile
Sektori i Tretë

• Periudha
• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndërrmarjes
ose sektori
• Tipologia e punës
• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësia

2008 - qershor 2009
Provinca e Ravenës
Drejtoria Arsimore - Qendra e Burimeve të Territorit
Sektori i tretë

Periudha

2001- qershor 2009

• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndërmarrjes
ose sektori
• Tipollogjia e punës
• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësia
• Periudha
• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndërmarrjes
ose sektori
• Tipollogjia e punës
• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësitë

• Periudha
• Emri dhe adresa e
punëdhënësit
• Lloji i ndermarrjes
ose sektori
• Tipollogjia e punës

Drejtor Drejtorie
Sektori i Zhvillimit të Programeve, Bashkëpunimit Ndërkombëtar dhe
Komunikimit.

Eksperte e ndërmjetësimit gjuhësor dhe kulturor
Projekti: “ Monitorimi dhe gjetja e metodologjive të reja për mësimin e
gjuhës italiane nga të gjithë nxënësit, në menyrë të veçantë nxënësit jo
italianë”. (Arsimi parauniversitar)

Bashkia e Ravenës
Kooperativa Sociale “IL MAPPAMONDO”
Sektori i tretë
Komuna: Massa Lombarda, Conselice (RA)
Koordinatore / Operatore socialo–kulturore
Zyra e Emigracionit “Spazio Donna”
Shërbime për integrimin e grave të huaja, orientim dhe mbështetje
territoriale.

2003-2009
Bashkia e Ravenës
Kooperativa Sociale “IL MAPPAMONDO”
Sektori i tretë
Komuna: Lugo, Ravenna (RA)
Koordinatore / Operatore ndërkulturore - Qëndra e Shërbimeve të
Emigracionit
Drejtim i zyrës së emigracionit; orientim ligjor dhe zgjidhje ligjore të
problematikave të emigrantëve, orientim në shërbimet e territorit,
bashkëpunim me Kuesturën, Prefekturën, Zyrën e Punës, Shërbimet
Sociale dhe Administratën lokale.
1998-2005
Bashkia e Ravenës
Kooperativa Sociale “IL MAPPAMONDO”
Sektori i tretë
Komuna: Lugo (RA)
Koordinatore për ndërmjetësimin gjuhësor-kulturor për Sistemin
Page 2 of 5

• Detyrat kryesore dhe
përgjegjësitë

Arsimor (Arsimi parauniversitar)
Projekt per inserimin dhe integrimin e fëmijëve të huaj në shkollat e
Zonës/Qarkut Lugo; orientim lidhur me sistemin mësimor dhe shkollor
ne Itali, mësimi i gjuhës italiane dhe mbështetje për inserimin e fëmijëve
te huaj ne sistemin shkollor italian.

KOMPETENCA
PROFESIONALE

Mësimdhënie
në Universitet

Eksperte në fushën e
emigracionit

•
•
•

aftësi studimiore, kërkimoro - shkencore dhe hulumtuese;
aftësi didaktike;
aftësi për të komunikuar dhe për të transmetuar përmbajtjen
kulturore dhe shkencore në mësimdhënie, gjetje studimiore;

•
•
•
•
•
•

Njohje e legjislacionit italian në fushën e emigracionin;
Njohje e shërbimeve te territorit;
Njohja e thelle e tipologjive te emigracionit që ndodhen ne territor;
Ndërmjetësi kulturore ( ndërmjetësim gjuhësor dhe shëndetësor);
Përkthime bilateral – italisht/ shqip;
Formimi profesional dhe shkolla: Mësimdhënia e gjuhes italiane
L2;
Hartim projektesh;
Aftësi për të punuar në grup dhe për të koordinuar grupe pune;
Aftësi organizuese;

•
•
•

NIVELI ARSIMOR DHE
FORMIMI PROFESIONAL

• Viti
• Emri dhe lloji i institutit
ku je arsimuar ose formuar.
• Titilli i studimeve
•

Viti

Kursi i Formimit
Institucioni Organizues

•
Kursi i Formimit
Institucioni Organizues

Viti

1997
Diploma e Fakultetit të Gjuhëve të Huaja
Universitetit Shtetëror të Tiranës
Mësues i shkollës së mesme për gjuhën italiane dhe gjuhën shqipe
2007
Diplomë :Ndërmjetës Gjuhësor Ndërkulturor
Kurs Formimi për Titullin e Ndërmjetësit gjuhësor - kulturor
(vlerësimi: shkëlqyshëm): 300 orë
Konsorci Provincial për Formimin Profesional - Bagnacavallo (RA)

2001
Diplomë: Dëshmi Aftësie Ndërmjetës Gjuhësor Ndërkulturor
“Kurs formimi për ndërmjetësit gjuhësor – kulturor” 560 orë
(vlerësimi : shkëlqyeshëm)
Konsorci Provincial Për Formimin Profesional - Bagnacavallo (RA)
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BOTIME/ PUBLIKIME

2018
Vizione
International Magazine For Social Sciences “VIZIONE” Skopje
ISSN: 1409-8962 printed form; ISSN 1857-9221 – electronic form
Artikull: “Integrimi i fëmijëve të emigrantëve të riatdhesuar – sfida e
rradhës për sistemin arsimor ne Shqipëri”
2017
Revista Pedagogjike - “RP” Education Review
Instituti i Zhvillimit të Arsimit IZHA ISSN 0304-3509
Artikull:“Nxënësit shqiptarë dhe roli i ndërmjetësimit kulturor në
sistemin arsimor italian”
2017
Konferencë Shkencore Ndërkombëtare
Arsimi në Botën Shqiptare :Historia, E Sotmja,Perpektiva
Universiteti Aleksander Moisiu Durrës - Shqipëri
ISBN: 978-9928-241-06-1
Abstrakt/ Referat me temë: Edukimi ndërkulturor, si perpektivë e
modernizimit të arsimit shqiptar”
2012
Lente Sociologjike
Departamentit i Sociologjisë - fakulteti i Shkencave Sociale
Universiteti i Tiranës
Vëllimi I, nr. 2 ; ISSN 222-2962
Artikull: “Tablo e emigracionit Shqiptar në Itali”
2011
Rivista Areté - Itali
Revistë Periodike e Agjensisë për Sektorin e Tretë – Itali
Bashkëautore e Artikullit: “Agenzia per il sostegno della Società Civile
in Albania” - Agjensia për Mbështetjen e Shoqërisë Civile në Shqipëri
2007
Konferencë Kombëtare për Emigracionin – (BO) Itali
Shqiptarët në Emilia Romagna - 16 vjet histori, statistika, emocione dhe
reflektime.
Referat me temë: “Ndërmjetësimi dhe emigracioni shqiptar ndërmjet
pritshmërive dhe realitetit”
2004
Seminar për Emigracionin - Lugo (RA) – Itali
“Ndërmjetësimi kulturor – shkolla dhe rrugëtimi ndërkulturor”
Referat me temë: “Roli i ndërmjetësimit gjuhësor – kulturor në Lugo dhe
në Romanja”
2004
Libër didaktik: “Attraverso il dialogo” (RA) – Itali
Artikull: “La Mediazione linguistica – culturale ; la cultura albanese”
Ndërmjetësimi gjuhësor – kulturor; Kultura shqiptare
2001
Libër didaktik - (RA) Itali
Sussidiario: Impariamo l’italiano
Bashkëautore e tekstit ndihmës per shkollat fillore ”Impariamo
l’italiano”(Të mësojmë gjuhën italiane)
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Gjuhët e njohura
• Aftësia e leximit
• Aftësia e shkrimit
• Shprehitë e të folurit

Shqip
Shumë e mirë
Shumë e mirë
Shumë të mira

Aftësia e leximit
• Aftesia e shkrimit
• Shprehiteë e të folurit

Italiano
Shumë e mirë
Shumë e mirë
Shumë të mira

Aftësia e leximit
• Aftësia e shkrimit
• Shprehitë e te folurit

AFTËSITË DHE
KOMPETENCAT
INFORMATIKE

Anglisht
Të mirë
Të mirë
Të mira
Zotëroj një nivel shumë të mirë të paketës informatike ”Office”, të
internet-it dhe të postës elektronike
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