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Adresa e e-mailit
Fakulteti/Institucioni Kërkimor Shkencor
Departamenti/Njësia
Lënda e mësimdhënies/Fusha e studimit (për
stafin e instituteve apo qendrave kërkimore)

Evjonda Pylli
1985
eviondas@yahoo.com
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë
Departamenti i Edukimit
Të menduarit kritik në mësimdhënie
Komunikim pedagogjik
Njohuri për shkencat shoqërore
Pedagogji
Modele të ndërmjetësimit didaktik

II. TË DHËNA AKADEMIKE
Studimet universitare
Studimet pasuniversitare

Universiteti i Korçës, “Fan Noli”, Fakulteti i Mësuesisë, Dega: Filozofi Sociologji, Periudha e studimit 2005-2008
Universiteti i Korçës “Fan Noli” Fakulteti i Mësuesisë, Master Profesional, Dega
:“Mësuesi për Shkencat Sociale”, Periudha e studimit 2008-2009.
Universiteti i Korçës, “Fan Noli”, Fakulteti i Shkencave të Natyrës dhe Humane,
Master i Shkencave, Dega: “Filozofi Sociale”. Periudha e studimit 2010-2012.

MA/ Kandidat i Shkencave (për ata që e kanë
marrë para vitit 1990)
PHD/Doktor i shkencave
III.TITUJT AKADEMIKË
Bashkëpunëtor i Vjetër Shkencor ( për
studiuesit që kanë punuar para viteve 90)
Docent

03.04.2017, Universiteti i Tiranës: Doktor i Shkencave, pranë Fakultetit të
Shkencave Sociale, Departamenti i Psiko-Pedagogjisë.

As. Profesor
Profesor
IV.BOTIMET( periudha 2009-2015)
1.Monografi shkencore (si autor dhe me
bashkautor) brenda dhe jashtë vendit
Artikuj në revista dhe periodike shkencorë
brenda vendit (shqip dhe gjuhë të huaj)

PYLLI EVJONDA (2014 ), Aspekte të shfaqjes së komunikimit në klasë në
funksion të një mësimdhënie efektive në arsimin fillor, Vjetari Shkencor “FEF”,
Botim i veçantë i Buletinit shkencor të Universitetit “Fan Noli” Korçë, faqe 360368, ISSN :2078-7111.
PYLLI EVJONDA (2016), Menaxhimi, komunikimi dhe roli i bashkëpunimit të
prindërve në procesin mësimor, Buletini i shkencave shoqërore, viti XXI i botimit ,
nr. 31 faqe 167-173, Universiteti “Fan Noli”, Korçë ISSN: 2078-7111.
Botim i veçantë i Buletinit shkencor të Universitetit “Fan Noli”, (2018)
Communicative skills of the teacher and the role of the questioning techniques in
class management, “Vjetari shkencor” FEF nr. 4, f. 84-91.

Artikuj dhe periodike në revista shkencorë
jashtë vendit

PYLLI EVJONDA (2016), Shqyrtimi teorik i marrëdhënies midis menaxhimit të
klasës dhe mësimdhënies efektive në arsimin fillor. Vol 13.3 page 153-157,
International journal , Scientific paper of Insitute of Knowledge Management,
Skopje. Global Impact And Quality Factor 1.023.
PYLLI EVJONDA, Botim: Dhjetor (2016), Revista Ndërkombëtare “Diskutimi”
Tetovë, Maqedoni: “Shqyrtim teorik i disa prej studiuesve kryesore që mbështesin
ndikimin e komunikimit në edukim”.
PYLLI EVJONDA, March (2015) International Conference, “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.

V.PJESËMARRJE NË AKTIVITETE
SHKENCORE (KOMBËTARE &
NDËRKOMBËTARE)
Pjesëmarrje me referim në aktivitete
shkencore kombëtare (seminare, kongrese,
konferenca)

PYLLI EVJONDA, 15-16 Nëntor 2013, Simpozium “Lidershipi dhe menaxhimi i
cilësisë në arsim”, Qendra për Arsim Demokratik, (CDE) Tiranë.
PYLLI EVJONDA (2013), Menaxhimi i komunikimit në klasë në funksion të një
mësimdhënie efektive, referim, mbajtur në Simpoziumin me titull: "Didaktika e
Shkencave”, Korçë dhjetor 2013, organizuar nga Fakulteti i Shkencave të Natyrës
dhe Shkencave Humane, Universiteti “Fan Noli”, Korçë.
PYLLI EVJONDA (2014), Roli i të menduarit kritik në komunikim dhe
mësimdhënien ndërvepruese në arsimin fillor, referim mbajtur në konferencën
ndërkombëtare, me titull: “The critical thinking in education”, Education across
borders, Korçë, 31 Tetor-1 Nëntor 2014, organizuar nga Fakulteti i Edukimit dhe
Filologjisë, Universiteti “Fan Noli”, Korçë.
PYLLI EVJONDA, Simpozium shkencor, Nëntor (2014):“Ndihmesat e
pedagogëve doktorantë në fushën e edukimit dhe të filologjisë” organizuar nga
Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti “Fan Noli” Korçë.
PYLLI EVJONDA, Nëntor (2014), Konferencë ndërkombëtare, “Roli i teknikave
dhe metodave të punës në grupe në procesin e të nxënit”, a paper presented at
Second International Conference on Education (AICE) held in Tirana, Albania, 1415 November, organized by dhe AICE.
PYLLI EVJONDA, Nëntor (2014) Konferencë ndërkombëtare, 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.

PYLLI EVJONDA, Simpozium shkencor, “Shkolla e vashave : foleja kombëtare”
në 125 vjetorin e saj, Fakulteti i Edukimit dhe Filologjisë, Universiteti “Fan Noli”
Korçë.
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
classroom”, “ST. Clement Ohrid” University, Bitola, Macedonia.
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
social në institucionet e arsimit parauniversitar”.
Pjesëmarrje si moderator në aktivitete
shkencore kombëtare (seminare, kongrese,
konferenca)
Pjesëmarrje në aktivitete shkencore
kombëtare (seminare, kongrese, konferenca)
si Drejtues shkencor ose anëtar i Bordit
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 203210.
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
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, 6 maj 2016.
PYLLI EVJONDA 6-7 October, (2016), The third International Conference:
“Education across borders”, Education and research across time and space,
held in “St. Kliment Ohridski” University, in Bitola, Faculty of Education, The
role of pedagogical communication and communicative competence of
teachers in the classroom.
PYLLI EVJONDA 6 Maj (2016), “Shqipja e sotme dhe marrëdhëniet esaj me
gjuhët e tjera”, zhvilluar nga Fakulteti i Filologjisë, Universiteti “Ukshin Hoti”
Prizren, Aftësitë menaxhuese dhe komunikimi në klasë faktorë veprues
në cilësinë e mësimdhënies.
PYLLI EVJONDA, 29-30 Shtator (2017), Teaching and learnin competencebased higher eduaction curriculum, Universiteti “Fan Noli”, Korçë,

Communicative skills of the teacher and the role of questioning techniques in
classroom management.
PYLLI EVJONDA, October 19th -20th, (2018) “Education Across Borders”
entitled Education in the 21st Century: Challenges and Perspectives, in
Florina, Greece:Development of the education process and nowadays
scientific knowledge against the globalization process.
PYLLI EVJONDA, 15-16 qershor (2018) "Arritjet dhe sfidat në shërbimet psikosociale", organizuar në mjediset e Fakultetit të Edukimit dhe Filologjisë,
Universiteti "Fan Noli", Roli i punonjësit social në insitucionet e arsimit
parauniversitar.
Pjesëmarrje si moderator në aktivitete
shkencore ndërkombëtare (seminare,
kongrese, konferenca)
Pjesëmarrje në aktivitete shkencore
ndërkombëtare (seminare, kongrese,
konferenca) si Drejtues shkencor ose anetar i
bordit drejtues
VI.PJESËMARRJA NË PROJEKTE
KËRKIMORE-SHKENCORE
(KOMBËTARE E NDËRKOMBËTARE
Pjesëmarrja në Projekte Kombëtare
Pjesëmarrja në Projekte Ndërkombëtare
VII.EKSPERIENCA TË MOBILITETIT
NDËRKOMBËTAR SI KËRKUES
SHKENCOR
VIII.PJESËMARRJE SI ANËTAR I
BORDIT EDITORIAL NË REVISTAVE
SHKENCORE (KOMBËTARE &

N/A

NDËRKOMBËTARE)
IX.ÇMIME
KOMBËTARE/NDËRKOMBËTARE PËR
PUNËN KËRKIMORE SHKENCORE,
PATENTA TË REGJISTRUARA BRENDA
OSE JASHTË VENDIT
Çmime kombëtare për punën kërkimoreshkencore (autor dhe me bashkautor)
Çmime ndërkombëtare për punën kërkimoreshkencore (autor dhe me bashkautor)
Patenat për shpikje si rezultat i kërkimit
shkencor të regjistruara brenda ose jashtë
vendit

