
 
 

 

MSc.  Jonida Peppo 

 

Znj.Jonida Peppo ka lindur në Tiranë  më datë 21.05.1989. Ajo ka kryer studimet universitare në 

FSHS , Universiteti i Tiranës nga viti 2008  deri më 2013 dhe ka diplomën Master Shkencor 

Psikolog Klinik. Ka plotësuar studimet e saj master përgjatë vitit shkollor 2012 – 2013 me një 

semestër në Universitetin e Luevenit, Belgjik  në kuadër të programit Erasmus . 

Ka punuar nga Tetor 2013 dei Maj 2019 si Specialiste pranë Qendrës së Karrierës, në UT, duke u 

fokusuar në fushën e orientimit të karierës së studentëve, internshipeve dhe organizimit të network-

ut me kompani të ndryshme në drejtim të  fitimit të eksperiencës  profesionale dhe punësimit me 

studentët e UT.  

Nga  maj 2019 deri maj 2021 ka punuar si  Përgjegjëse e Sektorit të Kurrikulës dhe Zhvillimi 

Profesional në Drejtorinë e Përgjithshme të Arsimit Parauniversitar (DPAP). Ka mbuluar 

zhvillimin e kurikulës në arsimin parauniversitar,  përfshirë edhe kurrikulën në fushën e edukimit 

fizik si dhe ka organizuar trajnimin e stafeve pedagogjike mbi problematikat e aplikimit të 

kurikulës në arsimin parauniversitar. 

Nga maj 2021 është asistent lektore kërkimore – mësimore pranë UST . Ndërkohë ka  aktivitet si 

pedagoge me kohe të pjeshme në Departamentin e Psikologjisë dhe Pedagogjisë të FSHS të UT  

në periudhën nga 2013 deri  në 2018  kryesisht si lektore në kurset e Psikologjisë së Zhvillimit të 

Njeriut dhe Këshillimit të Karrierës . Znj.Peppo është trajnere ndërkombëtare  në fushën e 

Këshillimit Profesional, licensuar ne vitin  2019  dhe nga 2013  deri në 2020 ka punuar part time 

si psikologe në Qendrën e Këshillimit për Gra e Vajza të Dhunuara .  

Znj Peppo ka marë pjesë si referuese në disa konferenca ndërkombëtare me referime  mbi lidhjen 

e adoleshentit  shqiptar me shërbimin psikosocial , çrregullimet e stresit post traumatik  tek 

viktimat e dhunës në familje , integrimin e gruas në jetën sociale të vendit etj. Ajo ka organizuar 

edhe një seri trajnimesh në fushën e kurikulës , mësimdhënies   dhe edukimit në sistemin 

parauniversitar shqiptar.  


