
1 
 

 

 

  

Emër , Mbiemër Dr. Lindita Kacani 

 

  

e-mail lkacani@yahoo.com tel:  

 

    

Fakulteti  Fakulteti i Edukimit 

dhe Filologjisë 

Departamenti   Departamenti i Gjuhëve 

të Huaja 
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     Adresa:   

  

Arsimimi dhe 

kualifikimet 

- 2010 – 2013 “Doktor i shkencave” në Gjuhësi/ Didaktikë, 

Universiteti i Tiranës 

- 2006 – 2008 “Master në Gjuhësi”, Universiteti i Tiranës 

- 1994 – 1998 departamenti i gjuhëve të huaja, Fakulteti i 

Mësuesisë, Universiteti “F. S. Noli” Korçë. 

 

 •  

Gjuhët e huaja 

 

 

 

 

Gjuhë angleze, gjuhë italiane 

  

Përvojat  e punësimit 
1999 e në vazhdim - pedagoge në Universitetin “F. S. Noli” 

1998-1999  - Mësuese në shkollën 9-vjeçare “S. Qiriazi” 

  

Pozicioni  aktual  

 

Institucioni  

Lektore   

Universitetin “F. S. Noli” 

  

Aftësi kompjuterike  Paketa Microsoft Office 
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Tematikat 

kryesore/kompetencat   

profesionale 

Didaktikë e mësimdhënies së gjuhës angleze 

Trajnuese (për mësuesit e gjuhës angleze) pranë Qëndrës së 

Ekselencës të Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, 

Universiteti “Fan S. Noli’’; programi i trajnimit “Përvetësimi 

i gramatikës dhe fjalorit përmes lojës”. 

  

Bibliografia e Punëve 

Shkencore 

 

-  “Strategic writing techniques to teaching controlled and free 

writing in EFL classes”. Sixth International Conference: 

Knowledge Capital of the Future. Topic “THE POWER OF 

KNOWLEDGE”, 02-04 tetor 2015, Agia Triada, Selanik Greqi. 

Botuar në revisten Knowledge: International Journal Scientific 

& Aplicative Papers, Vol. 10/1, 2015, f. 671-675; ISSN 1857-

92. 

- “Retrospektivë e rëndësisë së fjalorit në metodat e të mësuarit 

të gjuhës së huaj”. Konferenca e 7-të shkencore ndërkombëtare 

me temë: “Post-Konflikti në Ballkan: Ku jemi ne, 20 vjet pas 

Dejtonit?  Ndërtimi i Paqes në Ballkan dhe Drejt-Integrimi i 

Ballkanit në Bashkimin Evropian” - 02- 03 prill 2015, Ulqin, 

Mali i Zi. Botuar në Buletini Shkencor: Revista Shkencore 

Nderkombetare, Nr. 7 Vell.1 2015, f. 477-482; ISSN: 1800-

9794. 

-  “Most Common Grammatical Mistakes of Albanian Students in 

Learning English as a Foreign Language”. Në Mediterranean 

Journal of Social Sciences, Vol. 5, No. 19, f. 323-329, Gusht 

2014.  

- “.An analysis of the methodological options of grammatical 

options of grammar instruction in three course books of 

English as a foreign language”. Në Journal of International 

Academic Research for Multidisciplinary, Vol. 2 (3), f. 538-

546, prill 2014 

- “Vendi dhe roli i gramatikës në mësimdhënien e mësimnxënien 

e gjuhës angleze si gjuhë amtare”. Në “Buletini shkencor”, 

2014. 

- "The present approach to grammar testing in EFL course 

books". Në MENON: Journal of Educational Research, issue 3, 

Florina, Korrik 2014. 

- “Albanian teachers’ perceptions about difficulties in teaching 

and learning grammar of EFL”. Në Journal of Educational and 

Social Research, shtator, 2013; 

- “How to improve the approach to foreign language grammar 

teaching”;Në revistën online MENON: Journal of Educational 

Research, korrik 2013;  

- “Retrospektivë e rëndësisë së gramatikës në metodat e të 

mësuarit të gjuhës së huaj”. Në  “Buletini shkencor”, Nr. 21, 

2011; 

- “Using visual organizers to manage a class”. Në  “Buletini 

shkencor”, Nr.19, 2010;  

- “Dramatizimi – një veprimtari efektive në nxënien e gjuhës së 
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huaj”. Në  “Buletini shkencor”, Nr.17, 2009;  

- “Roli i programimit neuro-linguistic (NPL) për 

bashkëbisedimin mësues-nxënës në klasë”. Në “Buletini 

shkencor”, Nr.10, 2005. 

  

Të tjera  

(pjesëmarrje në 

konferenca, projekte, ...) 

- Promoting values through reading and listening 

materials in a foreign language class. 3rd International 

Conference on Values and Knowledge Education (VaKE) - One 

Step Faster (17-19 April 2018), Follorine, Greqi. 

- “Some approaches to teaching and learning EFL in a 

competence-based program”. The International Conference 

“Teaching and Learning Competence-Based University 

Curriculum”, 29-30 September 2017, Korçë.  

-  “Collaborative testing and student retention of course 

content: a case study of Albanian students of English as a foreign 

language”. 10th International Conference ‘New Dimensions and 

Approaches in English Studies’, 12-13 Maj 2017, Tirane. 

- “The frequency of technology use by Albanian students”. 

6th International Conference on New Advanced Methodologies 

and Techniques in Scientific Research, 28-30 April 2017, 

Ioannina, Greece. 

- “Developing EFL vocabulary through speaking and 

listening activities”. 5° International Conference on Humanities 

and Social Sciences, 25-26 shtator, 2015, Rome, Itali. Botuar në 

Book of Proceedings of the Conference, f. 433- 437; ISBN: 978-

88-909163-6-6. 

- “The Present Approach to Vocabulary Testing in EFL 

Course Books”. 2nd International Conference on Education, 

Social Sciences and Humanities 8-10 qershor, 2015 - Stamboll, 

Turqi. Botuar në Proceedings of SOCIOINT15- 2nd International 

Conference on Education, Social Sciences and Humanities, f. 

397-403; ISBN: 978-605-64453-3-0 

- “Përdorimi i Teknologjisë Kompjuterike në mësimnxënien e 

gjuhës angleze në arsimin e lartë”. Në Simpoziumin shkencor 

‘Sigurimi i cilësisë së brendshme në programet universitare të 

mësimdhënies së gjuhëve të huaja’, 5 qershor 2015, Korçë.  

-  “A view of classroom activities in secondary EFL course books 

related to thinking skills”. 2nd international conference 

“Education across borders” – “Critical thinking in education”, 

Korçë, 31 tetor – 1 nëntor 2014; 

- “Analizë e strategjive të përdorura në vendin tonë në mësimin e 

gramatikës së gjuhës angleze”. Në Simpoziumin “Ndihmesat e 

pedagogëve doktorantë në fushën e edukimit dhe të filologjisë”, 

Korçë, shtator 2014; 

- “Albanian students’ preferences of strategies in learning 

English grammar”. International conference “Scholarly 

explorations of English language and culture”, Tiranë, 30-31 

maj 2014;  

- “Nje vështrim diakronik i rëndësisë së gramatikës në mësimin e 
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gjuhës shqipe”. Takimi i IX ndërkombëtar i Institutit Alb-

Shkenca, Prishtinë, 29- 31 gusht, 2014;  

- “Most Common Grammatical Mistakes of Albanian Students in 

Learning English as a Foreign Language”. ICSS 2014, 

International Conference on Social Sciences, Bukuresht, 19-20 

shtator, 2014; 

- “Teaching and learning English grammar: the Albanian 

students’ views”. International conference “Education across 

borders”- Follorinë, 4-5 tetor 2012.  

- “Metodologjia e gramatikës së gjuhës angleze në librat 

shkollorë të autorëve shqiptarë në vitet 1990-2010”. Takimi i 

Shtatë vjetor ndërkombëtar i Institutit Alb-Shkenca - Shkup, 

29-31 gusht, 2012; 

- “English and Albanian Grammar Teaching from a Historical 

Perspective”. International conference  “Only connect...”, 

Vlorë,  11-13 qershor 2011; 

- “Teaching grammar: evidence pro and against”. International 

conference, Tiranë – prill 2011. 

- “Integrating lexical and intercultural approaches to English 

language teaching and learning”. International conference  

‘From Teaching to Learning, Current Trends in ELT’, Tetovë, 

Maqedoni, prill, 2010;  

- “Using Visual Organizers to manage a class”. First 

International Conference on Educational Sciences 

KNOWLEDGE, POLICIES, PRACTICES – Durrës, maj 2010;  

- “Disa aspekte ne mesimdhenien e fjalorit të gjuhës angleze”. 

Seminar i organizuar nga departamenti i Gjuhëve të Huaja, 

Universiteti “F. Noli” me mësuesit e shkollave të qytetit të 

Korçës; 

  

Trajnime në kuadër të 

zhvillimit  profesional 
Pjesëmarrëse në projektin Tempus S_JEP-12144-97 (the actual 

pedagogical practices and methods in primary education in 

Flanders); nëntor-dhjetor 2000, Belgjikë. 

Pjesëmarrëse në projektin “Zhvillimi i mendimit kritik gjatë 

leximit dhe shkrimit” i Institutit të Shoqërisë së hapur në New 

York dhe Shoqatës Ndërkombëtare të leximit në Washington, 

Korçë, 1999. 

  

 


