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EDUKIMI
10/2000-11/2003

Universiteti i Prishtinës (SH.L.P Prizren)
Arsimtarë i matematikës

PËRVOJË PUNE
09/2011- 12/2011

FIS – Foreigner's Information Service in Finland
Integrimi i të huajve në shoqerinë Finlandeze
www.fis.fi

02/2011- 07/2012

Baabeli Ystävät RY
Organizatë dhe revistë multikulturore në internet
www.baabeli.fi

12/2010-

RINIA 21
Themelimi i projekteve kushtuar të rinjëve shqiptar
• Shkolla - motivimi i nxënsëve në mësim
• Duhani - ndalja dhe mbrojtja nga konsumimi i duhanit
• Bixhozi - largimi nga lojrat e bixhozit dhe mvarja e tyre
• Natyra - kujdesi ndaj natyrës dhe vendeve publike
• Qendrat rinore – hapja e qendrave rinore
www.rinia21.com

07/2009 -12/2011

Faton Media
www.fatonmedia.com

01/2007-

Media elektronike “Gjiganti”
Projektet:
• Emigranti (Austri, Gjermani, Zvicër, Finland, Suedi)
• Adresari
• Kosova
• Argërim
www.gjiganti.com

01/2005 - 02/2006

Shkolla Fillore në Kosovë
Arsimtarë i matematikës (klasat 5-8)

1(2)

PËRVOJË TJETËR

2(2)

11/2011 -

Trajnime dhe çertifikata
• Short Study Visit for the youth workers from
South East Europe countries to Finland 08-12.11.2011
• Trajnim dhe vlerësimi vjetor - Slovaki 11-14.12.2011
• Youthpass in Initiatives (Çertifikatë) - Islandë 23-26.01.2012
• Cultural Coach Weekend Worshop - Finland 9-10.06.2012

11/2006- 12/2011

Kafene, Restorane dhe Hotele
Kamarier

01/2008 – 05/2010

Shoqata
Punë vullnetare në disa organizata

02/2009 - 09/2009

Radio Mergimi - Finland
Redaktor, moderator (Radio lokale në Helsinki)

10/2002 - 05/2004

Universiteti i Wuppertalit (DE) dhe Uni. i Salzburgut (AT)
Mësimi i gjuhës gjermane dhe njohja e sistemit të edukimit

PATENT SHOFERI

B (2007)

AFTËSI NË IT

Aftësi të mira me programet e Microsoft Office dhe programe të
ndryshme softuerike për dizainimin e webfaqeve dhe fotografive,
aftësi të mira surfuese në internet dhe njohuri të mjaftueshme rreth
mediave elektronike.

GJUHËT

shqip
anglisht
gjermanisht
finlandisht

HOBI

Kohën e lirë e kaloj duke lexuar shtypin e rregullt elektronik si dhe
hulumtues i projekteve të ndryshme që kanë të bëjn më së shumti
me diasporen shqiptare, rininë, fëmijët, integrimin etj. Aktivitetet
sportive më të shpeshta (futboll, vrapim, tenis, not, patinazh etj).
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