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Panorea Koti

 Rruga Mujo Ulqinaku, Ap. 4/1; Tiranë, Shqipëri
 00355674846080
 koti.panorea@gmail.com
Datëlindja  21/10/1992      |     Nacionaliteti   Shqipëtar/ Grek

EDUKIM DHE TRAJNIME
                       Tetor, 2011 – Mars, 2016   BA

dhe Master Profesional, dega Logopedi

                                                                 Universiteti i Mjekësisë, Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike, Tirana, Shqipëri
                                                                           Neuropatologjia Infantile, Neuropsikologji, Neurolinguistikë, Neuropsikiatri, Neonatologji,
Psikomotricitet, Teknikat e
                                                                           rehabilitimit, ORL, Metodat e trajtimit të pacientëve bilingualë dhe multilingualë, Psikologji Klinike,
Çrregullimet
                                                                           verbale të komunikimit tek fëmijët dhe adultët, Çrregullimet e zërit dhe të gëlltitjes, etj.

EKSPERIENCË PUNE
Shtator, 2016 – Në vazhdim

Terapi Logopedike
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

    Nëntor, 2016 – Prill, 2017

Terapi logopedike me fëmijë me çrregullim fonologjik (Janar, 2015 – Korrik, 2015)

Terapi logopedike me pacient adult, paralizë cerebrale (Shtator, 2015 – Korrik, 2016)
Terapi logopedike me fëmijë me Sindromën Down (Mars, 2016 – Korrik, 2017)

Terapi logopedike me fëmijë të diagnostikuar me Asperger (Shtator, 2016 – Në
vazhdim)
Terapi logopedike me fëmijë të diagnostikuar me Disfagi (Tetor, 2016 – Mars, 2017)
Terapi logopedike me fëmijë me vonesë në të folur (Tetor, 2016 – Prill, 2017)
Terapi logopedike me pacientë adult, belbëzim (Nëntor, 2016 – Gusht, 2017)
Terapi logopedike me pacientë adult, belbëzim (Janar 2017 – Në vazhdim)
Terapi logopedike me fëmijë me çrregullim fonologjik (Maj, 2017 – Në vazhdim)
Terapi logopedike me fëmijë të diagnostikuar me autizëm (Korrik, 2017 – Në
vazhdim)
Terapi logopedike me fëmijë me vonesë gjuhësore (Shtator, 2017 – Në vazhdim)
Terapi logopedike me fëmijë të diagnostikuar me autizëm (Shtator, 2017 – Në
vazhdim)

Ass. Team Leader, projekti “Çdo fëmijë rom në kopsht”
Qëndra për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve në Shqipëri – CRCA;  h
 ttp://www.crca.al/sq
●

Krijimi dhe mbajtja e kontakteve lokale nga udhëtimet e organizuara / takimeve me
aktorë në qarqet dhe vendbanimet lokale, ku komuniteti rom jeton

●

Zhvillimi i bazës së të dhënave Rajonale të aktorëve lokalë që punojnë për përfshirjen
e fëmijëve rom në moshë të hershme
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●

Mbledhja e praktikave të mira, ndjekja dhe ndarja e tyre me Stafin Manaxherial të
Projektit

●

Ndjekja e regjistrimit të fëmijëve rom në kopshte/grupe parashkollore dhe raportimi
mbi çështjet më të rëndësishme

●

Monitorimi dhe ndjekja nga afër e zbatimit të iniciativës në terren në çdo fushë, në
përputhje me kalendarin dhe afatet e projektit

●

Organizimi i aktiviteteve artistike, kulturore dhe educative në kuadër të iniciativës
“Çdo fëmijë rom në kopsht”

Shtator, 2014 – Në vazhdim

Drejtuese e projektit për të rinjtë “Më fol”

 Korrik, 2015 – Maj, 2016

●

Kominikimi me partnerët aktivë dhe passive

●

Menaxhimi i burimeve njerëzore dhe koordinimi i pjesëmarrësve aktivë dhe passive

●

Menaxhimi i kohës për realizimin e çdo aktiviteti në kohën e caktuar

Vullnetare dhe staf suportues

World Vision Albania and Kosovo, World Vision Tirana, Albania;  http://www.wvi.org/albania
●
●
●
●
●
●

Shtator 2014 – Dhjetor, 2014

Kam  mbështetur mësuesit gjatë orëve të klasave verore për fëmijët që kanë vëstirësi
në të komunikimin verbal
Kam  mbështetur në aktivitetet e replikimit të njohurive nga talent grupet dhe grupet e
prindërve në kuadër të projektit të mbrojtjes së fëmijëve
Kam  mbështetur me shpërndarjen e materialeve dhe hedhjen e shënimeve të
mbajtura gjatë grupeve të IMPACT dhe mbrojtjes së fëmijëve
Kam shoqëruar së bashku me Lehtësuesin e Zhvillimit fëmijët në trajnime dhe
aktivitete sipas nevojës ose kërkesës së projektit

Kam drejtuar dhe supervizuar disa takime dhe trajnime të grupeve të fëmijëve dhe të
të rinjve

Vullnetare, si logopediste

Qëndra Komunitare e Shëndetit mendor, Korça
●
●

Shtator, 2013 – Qershor, 2014

Kam mbështetur skuadrën për organizimin e klasave verore me fëmijët dhe të rinjtë
në zonën e Bathores

Vlerësim logopedik për fëmijët e Spektrit Autik, ADHD dhe për fëmijët me
Prapambetje Mendore
Terapi logopedike me  fëmijët e Spektrit Autik, ADHD dhe me fëmijët me
Prapambetje Mendore

Vullnetare, si logopediste

Qëndra Ditore  “Shtëpia e Kuqe”, Tirana
●
●

Vlerësim logopedik për fëmijët e Spektrit Autik, për fëmijët me Sindromën Down dhe
për fëmijët me Prapambetje Mendore
Terapi logopedike me  fëmijë të Spektrit Autik dhe me fëmijë me Sindromën Down

AFTËSITE PERSONALE
 © European Union, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Page 2 / 3


 Curriculum Vitae
Gjuha mëmë

 Panorea Koti

Shqip

Gjuhë të tjera

ANGLISHT

FRËNGJISHT

GREQISHT

B2
TOEFL Certificate of Achievement;
B2

B2
Diplôme d’études en langue
Franҫaise, DELF B2

A2

Levels: A1/2: Basic user - B1/2: Independent user - C1/2 Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages

Aftësi në komunikim

Aftësi në organizim
Aftësi informatike
Aftësi të tjera

▪ E aftë për të komunikuar në mënyrë efektive me njerëzit, duke treguar interes dhe duke
dëgjuar me kujdes nevojat e tyre
▪ E sjellshme, e respektueshme
▪ Aftësi komunikimi për t’u përshtatur në ambjente të reja
E aftë për të performuar mirë nën trysni pune për të respektuar afatet kohore
▪ Njohuri shumë të mira të kompjuterit dhe të Microsoft Office™
▪ Fotografi

 INFORMACION SHTESË
                     Çertifikatë pjesëmarrje në konferencën “AUTIZMI ËSHTË NJË BOTË”, American University of Tirana
Çertifikatë pjesëmarrje në konferencën on “Reforming the Public Health: National, Regional and Global Perspectives”, American University of
Tirana
                    Çertifikatë pjesëmarrje për konferencën e 5te  Internacionale të Shkencave Mjekësore “KISCOMS 5”

           Referenca
●

●
●

Lindita Klimi, Logopediste “SOS Village”, Pedagoge “Fakulteti i Shkencave Mjekësore Teknike” (linditaklimi@yahoo.com;
0682095521)
Kledia Lika, Head of Sponsorship at World Vision (kledia_lika@wvi.org; 0699356639)
Mersila Ballo, Team Leader “Çdo fëmijë rom në kopsht”, CRCA (mersila.ballo@crca.al; 0675002025)
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