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PYLLI EVJONDA, Konferencë ndërkombëtare, Maj (2016): “Aftësitë menaxhuese 

dhe komunikimi në klasë, faktorë veprues në cilësinë e mësimdhënies”, referim 

mbajtur në konferencën me titull: Shqipja e sotme dhe marrëdhëniet e saj me 

gjuhët e tjera, zhvilluar nga Fakulteti i Filologjisë, Universiteti “Ukshin Hoti” 

Prizren. 

 

PYLLI EVJONDA, Konferencë ndërkombëtare: Tetor (2016), “The role of 

pedagogical communication and communicative competence of teachers in the 
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PYLLI EVJONDA, Konferencë ndërkombëtare: 29-30 Shtator (2017) “Teaching 

and learning competence - Based higher education curriculum, “Comminicative 

skills of the teacher and role of questioning techniques in classroom management”, 

“Fan Noli”, University. 

 

PYLLI EVJONDA, Konferencë kombëtare:05-06 Qershor, (2018) me titull 

“Arritjet dhe sfidat në shërbimet psikosociale në Shqipëri”, “Roli i punonjësit 
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kombëtare  (seminare, kongrese, konferenca) 
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Drejtues 

 

 Pjesëmarrje me referim në aktivite shkencore 

ndërkombëtare (seminare, kongrese, 

PYLLI EVJONDA (2014), Roli i teknikave dhe metodave  të punës në grupe në 

procesin e të nxënit,  a paper presented  at Second International Conference on 



konferenca) Education (AICE) held in Tirana, Albania, 14-15 November, organized by dhe 

AICE . Published in Proceeding, by the AICE, ISBN: 978-9928-133-02-1, pp 203-

210. 

 

PYLLI  EVJONDA (2014), Desing of assessment platform for preschool education 

program in 5-6 years children, pjesëmarrëse e dytë me referim në konferencën 

ndërkombëtare me titull: “Law and values society”,  Tiranë 21-22 Nëntor 2014.  

 

PYLLI  EVJONDA (2015), Aspects of verbal communication in primary  

education: Impacts and responses in the learning process, a paper presented at 

fourth International multidisciplinary conference on : “Integrating science in new 

global challenges”, organized by ICTEA Conference, 27-29 March, Dubrovnik 

Croatia, Vol 1, ISBN : 978-9928-4221-5-6 pp 266-274. 

 

PYLLI  EVJONDA (2016), Aftësitë menaxhuese dhe komunikimi në klasë, faktorë 
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classroom management. 
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entitled Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, in 
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scientific knowledge against the globalization process. 

PYLLI EVJONDA,  15-16 qershor (2018) "Arritjet dhe sfidat  në shërbimet psiko-

sociale", organizuar në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë, 
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BORDIT EDITORIAL NË REVISTAVE 
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NDËRKOMBËTARE) 

 IX.ÇMIME  

KOMBËTARE/NDËRKOMBËTARE PËR 

PUNËN KËRKIMORE SHKENCORE, 

PATENTA TË REGJISTRUARA BRENDA 

OSE JASHTË VENDIT 

 

 Çmime kombëtare për punën kërkimore-
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