
                                                                                                           
 

                                                                                              
                                                                                                             

 
 

 

Eighth International Conference on: “Education and 
Social Sciences- Challenges towards the Future” 2018  

 
(ICES VIII- 15 December 2018) 

 
AGENDA 

 
8.30 -9.00 Registration  
 
9.00-9.20 Welcome address 
 
9.20 -11.30 Conference  
 
11.30-12.00 Conclusions 
 



Eighth International Conference on: “Education and Social Sciences- Challenges towards 

the Future” 2018 
 

ICES VIII 2018 

Conference program 

 

Saturday, 15 December 2018, 8.30. a. m. 

Venue: Tirana Business University, Rruga e Kavajes (Near Globe Center) 

Room 1, Room 2 and Room 3 

Panel Sessions 

 

Multidisciplinary Panel: Room 1 

 
Chair:  
Co-chair:  

09:20-
12:00 

Presentations: Author/s: 

 Roli i eksperimentit në mësimdhënie-nxënie në klasat VII-IX në 
kapitujt e elektricitetit 

Samir Çimo 

 Përsosja e kulturës së mjedisit duke filluar nga edukimi ne shkolla Irena Qama 

 Roli i leadershipit ne menaxhimin e konflikteve ne pune Kristofor Bushi 
Miranda Kolldani 

 Pozicioni i psikologut në shkollë dhe ndikimi i tĳ në zgjedhjen e 
profesionit 

Ilirjana Çali 

 Vleresimi - Ngritja e ceshtjes se vleresimit Anila Thomai 

 Programi i edukimit qytetar, motivon ndërveprimin psikopedagogjik Elda Truma 

 Ndikimi i vetvleresimit te larte ne suksesin e individit Alma Tosku 

 Zhvillimi i leksikologjise dhe i leksikografise shqipe pas viteve ’40 te 
Shek.XX 

Genci Kola 
Suzana Kola 
Zamira Canka 
Ardiana Pepa 

 Fotosinteza Majlinda Marini 

 Rrojmë për të kujtuar Albana Ndoja 

 Vetëvlerësimi te fëmĳët Blerina Pashaj 

 Varësia e internetit tek adoleshentët Rovena Maçi 

 Edukimi për demokraci dhe Edukimi për të Drejtat e Njeriut në 
shkollat e arsimit shqiptar 

Alzeta Goga 

 Përgatitja profesionale e mësimdhënësve Marsela Brahimaj 



 How to deal with multiple intelligences during classes Fjoralba Shanaj 

 Paulownia – Bima e introduktuar në Sulovë Gazmira Frakulli 

 Gjithperfshirja e femĳeve me aftesi te kufizuara ne arsim Neritan Durro 

 Family violence Adriana Librazhdi 
Emilian Librazhdi 

 Historia e zhvillimit të matematikës dhe lidhja e saj me shkencat e 
tjera 

Dallandyshe Çelaj 

 Arti i mesimdhenies varet nga mjeshteria e perdorimit te pyetjeve 
nga mesuesi 

Elida Habilaj 

 Tabela e Konceptit si teknikë e mësimdhënies me në qendër 
nxënësin, në lëndën e kimisë dhe fushën shkencat e natyrës 

Klodiana Xhelili 

 Një vështrim i përgjithshëm i romanit “Odin Mondvalsen” i 
shkrimtarit Kasem Trebeshina 

Servete Basha (Kullolli) 

 Përdorimi i mjeteve të Tik-ut në mësimdhënie Erisa Kondakciu 
Eralda Prence 

 Lufta e Dytë Botërore Brunilda Dosku (Çota) 
Merita Albrahimi 

 Administrimi dhe menaxhimi i organizates sportive “Fitness Golden 
Medal” 

Ervis Peza 
Edlira Peza (Huqi) 

 Peqini-Qyteti i vogël me histori e kulturë të pasur Sadete Balliu 

 Pabarazia gjinore sot dhe detyrat për të ardhmen Adela Sulkja 

 Metoda të punës mësimore- edukative Gentjana (Toni) Shele 

 Veçori të poetikës së Xhevahir Spahiut Ornela Xharo 

 Marrëdhëniet prind - profesionist Majlinda Sallo 

 Bullizmi dhe roli i shkollës ne parandalimin e këtĳ fenomeni Kamela Muçollari 

 Vala dhe tingujt agustik Nevila Tafa 

 Etika e komunikimit profesional, respektimi i konfidencialitetit dhe 
trajtimi me dinjitet 

Luljeta Musaku 

 Plani i edukimit individual (PEI) Emiljano Qorri 

 Nxënësit me aftësi të kufizuara intelektuale Florenc Qorri 

 Nxënësit me vështirësi të gjuhës dhe të komunikimit Eneida Qorri 

 Procesi i të pyeturit dhe rëndësia e tĳ në mësimdhënie Elona Stambolliu 

 Dobësia mendore dhe universi i personit me dobësi mendore, një 
dritare e hapur për gjithëpërfshirjen 

Elvira Poçi 
Diola Malasi 

 Teoria e letërsisë dhe analiza e vepres letrare Esmeralda Cauli 

 Montessori Education Franceska Haxhiu 

 Nafta, hidrokarburi që ve në lëvizje motorrin e funksionimit të jetës Odeta Gjini 

 Flora dhe fauna në Mallakaster Aranit Malaj 
Resmi Shanaj 

 Politikat Sociale që zbatohen për t’i ardhur në ndihmë personave 
me aftësi të kufizuar në shikim 

Enkeleda Dedja 
Elona Quku 
Skender Shkreta 



 Metodat e kurrikulës në arsim Mirela Prifti 

 Konflikti mësues – nxënës Irma Myzeqari 

 Dukuria e përjashtimit dhe e përfshirjes sociale në shkollë Majlinda Duka 

 Marrëdhënia mësues - nxënës, nxënës - prindër, prindër – mësues 
detyrat e secilit 

Alketa Bushi 

 Të japësh mësim në një klasë diverse Luljeta Bushi 

 Loja Arlind Prifti 

 Roli i mësuesit në përdorimit të metodave dhe teknikave të 
sukseshme në mësimdhënie 

Anduena Prifti 

 Menaxhimi i klases Elma Dervishi 

 Shkolla e së nesërmes Englantina Shanaj 
Entela Malaj 

 Roli i gjuhës shqipe në mësimdhënien/nxënien e gjuhës italiane si 
gjuhë e huaj 

Florida Sinaj 

 Metodat Motivuese Pjesë e Mësimdhënies Efektive Alma Koni 

 Vështirësi të vëmendjes dhe hiperaktiviteti Rozeta Mullai 

 Roli i mësuesit në përgatitjen e qytetarit global Ornela Shehu 
Johana Rrufa 
Manuela Driza 

 Roli i nënës në zhvillimin psikosocial të fëmĳës Ada Myshketa 

 Different learning styles and how to identify them Edra Bushaj 

 Marrëdhëniet mësues-nxënës dhe klima në procesin mësimor Elca Jeshili 

 Sjelljet problematike të nxënësve dhe menaxhimi i tyre në klasë Alketa Hema (Haka) 

 Letërsia nën ndikimin e realizmit socialist Katerina Mema 

 Gazeta “Dielli” “Pushtimi fashist i Shqipërisë 7 prill 1939” Eklena Idrizi 

 Përmbajtja shkencore dhe filozofike e ligjeve të Njutonit Marsida Danaj 

 Roli i eksperimenteve në lëndën e Fizikës në AMU Arta Mëzuri 

 Femĳet me aftesi te kufizuar dhe pergatitja e mesuesit per 
arsimin gjitheperfshires 

Mariklen Nushi 

 Rezultatet e të nxënit në kurrkulën me kompetenca 

 

Luljeta Maçi 

 

 Përpjekjet për normativizimin e gjuhës shqipe në shek. XVI 

 

Mirvana Perhati 

   

Multidisciplinary Panel: Room 2 

Chair:  
Co-chair:  

09:20- Presentations: Author/s: 



12:00 

 Bashkeveprimi dhe shkembimi i pervojes,faktor i rendesishem ne 
rritjen e cilesise 

Suela Vendresha 

 Problematikat e arsimit shqiptar në zonat rurale Valmira Zaçi 
Kriselda Spahiu 

 Mësimdhënia e gjuhës shqipe nga fillimi i shekullit XX deri sot Armanda Canka 

 Vështrim krahasues midis veprave ‘’Kush e solli Doruntinën’’ të 
I.Kadare dhe “Sytë e Simonidës’’ të Dh.Shuteriqi 

Anila Katro 

 Motivimi i nxёnёsve Aurela Meco 

 Si të bëhemi mësues të suksesshëm Matilda Musta 

 Një vështrim mbi letërsinë shqipe (periudhat e letërsisë shqipe) Ana Bardhoku 

 Origjina dhe historiku i zhvillimit urban të qytetit të Gjirokastrës Eljoza Cenollari 

 Stresi tek adoleshentët në shkollë. Puna e mësuesit për mënjanimin 
e stresit tek adoleshentët në shkollë 

Blerantina Xhaferri 

 Kanceri i gjirit dhe efektet psikologjike te femrat Lumturi Veizaj 

 Mësimdhënia Enkelejda Saveta 

 Roli i arsimit në parandalimin e sjelljeve antisociale Arvena Qose 

 Enzimat në botën e gjallë dhe jo të gjallë Brunilda Durdia 

 Metodika pedagogjike në trajtimin e koncepteve të Ekosistemit në 
kurrikulën e biologjisë AML 

Adelina Spahiu 

 Ndikimi i teknologjise ne mesimdhenien e gjuhes angleze Elona Llazi 

 Interneti, varësia dhe impakti i tĳ në performancën shkollore 
tek nxënësit 

Odeta Ndoni 

 Shndërrimi i shkollës në një qendër komunitare Lorena Mile 

 Profesioni i mësuesit dhe reduktimi i stresit gjatë punës Blerta Liko 

 Përkufizimi i kapitalit human (burimeve njerëzore) Ana Sufali 

 Si ta bejme historine te dashur per nxenesit Bjanka Dokja 

 Trajtimi i elementeve të grupit të VI A dhe VII A në kurrikulën e 
gjimnazit 

Antoneta Ahmati 

 Metodat e mesimdhenies ne klasat per arsimin fillor dhe perfshirjen 
ne pjesemarrjen gjate procesit mesimor 

Albana Arranjaku 

 Ndryshimet klimatike, ngrohja globale dje, sot dhe nesër Matilda Sufali 

 Shqyrtim i zbatimit të kritereve shkencore dhe pedagogjike 
në tekstet shkollore të arsmimit parauniversitar 

Ardjan Xhaferi 

 TIK-u në mësimdhënie Evolucion apo revolucion pedagogjik Marjola Hidri 

 Metodat mësimore Eneriketa Begaj 

 Interferencat gjuhësore te fëmĳët shqiptarë të kthyer nga 
emigracioni (Greqia) 

Zamira Fahriu 

 Bullizmi në shkollë Besa Vrapi 

 Realiteti ynë letraro-gjuhësor në programet parauniversitare përballë 
sfidave globale 

Laureta Sinomati 
Manjola Jorgo 

 A duhet të përqëndrohen mësuesit në stilet e të nxënit të nxënësve? Gentiana Cela 
Dorina Kalemi 



Bejaze Grilli 

 Metodat dhe strategjitë e mësimdhënies së gjuhës angleze për 
qëllime komunikimi 

Irgena Mustafaj 

 Biografia e shkencës Malvina Buza 
Klodian Buza 

 Zhvillimi psikologjik dhe mesimnxënia e femĳëve 6-11 vjeç Valentina Mahmutaj 

 Autobiografia si tematikë e shkrimit dokumentar në letërsinë 
shqipe bashkëkohore 

Etleva Matranxhi 

 Forcat lëvizëse dhe udhëheqësit e revolucionit demokratik Leonard Taullahu 

 Rilindja kombetare shqiptare (1831 1912) Vitore Zemblaku 

 Filozofia e edukimit Kristjana Ndoni 

 Qeverisia e Ali Pashës Tepelenës Renaldo Binjakaj 

 Komunikimi Prind-Mesues-Nxënës Rudina Shkurtaj 

 Të lexuarit tradicionl dhe ai digjital Blerina Kolaj 

 Rreth elementeve ndihmëse në mikrostruktura në fjalorët shpjegues 
kombëtarë të gjuhës shqipes 

Violeta Cjapi 

 Vlerësimi dhe vetëvlerësimi tek nxënësit Denada Becolli 

 Vështrim krahasues në peizazhin mediatik shqiptar dhe atë italian 
mbi median tradicionale dhe median online 

Elvira Rroca 

 Mesimdhenia dhe mesimnxenia Elmira Pupe 

 Çrregullimet e metabolizmit Miguela Buxheli 

 Vlerësimi bashkëkohor i nxënësve në funksion të përmirësimit të 
metodave të mësimdhënies 

Skënder Mana 

 Peqini - Nje udhetim i shkurter ne historine qytetit te lashtesise dhe 
atĳ te harreses 

Shegushe Kadiu 

 Loja si formë e Terapisë tek Autizmi Tana Llabani 

 Mësuesi dhe mësimdhënia Etleva Janko 

 Ikonografia e Onufrit Oliana Toni 

 Fushe e Myzeqese Anila Marra 

 Learning a second language at a young age Ervin Musaraj 

 Effective teacher and students achievements Erinda Hasani 
Laura Hoxha 

 Këndvështrim mbi Maturës Shtetërore Miranda Kadiu 

 Zhvillimi teknologjik po transformon komunikimin, e gjithё 
shoqёria nёn pushtetin e industrisё sё kulturёs 

Manila Kaca 

 Tolerenca fetare në Shqipëri Donika Zhara 

 Sjelljet Antisociale, teoritë e ndryshme dhe efektet psikologjike të saj Arben Terziu 

 Analizat mikrobiologjike të ujërave të lumit Drino Anila Shametaj 

 Working with disabled children, more than a challenge nowadays Majlinda Alillari 

 Ndryshimet klimatike, ndotja mjedisore, uji dhe siguria ushqimore Marjana Gjoka 

 Shkolla Qendër Komunitare, një risi për arsimin shqiptar apo një Zarie Visha 



vazhdim i traditës në arsimin shqiptar? Valbona Laçi 

 Mendime rreth strategjisë të të nxënit Orjona Cungu Derguti 

 E drejta e fëmĳëve për përkujdesje alternative Arta Haxhiu 

 Nxënësi Qytetar i së ardhmes përmes edukimit arsimor Mirela Ozuni 

 Humanistet shqiptar Zamira Sylari 

 Learning through play Irida Tushe 

 Vendi që zë teksti poetik në mësimdhënien e gjuhës së huaj Viljona Kotrri 

 Përdorimi i teknikave dhe metodave të reja në procesin e 
mësimdhënies 

Hamide Filja 

 Pozita e mesuesit dhe e nxenesit ne procesin e mesimdhenies Helga Kuta 

 Mësimdhënia dhe mësuesi Arta Davidhi 

 Perceptimet e mesuesve per rolin e psikologut ne shkolla Alketa Çoku 

 Keshillimi si nje proces konfidencial Ceshtje ligjore dhe etike Eriona Kokoneshi 

 Zhvillime të poezisë bashkëkohore shqipe pas luftës së dytë 
botërore 

Julinda Velo 

 Efektet e mënyrave të ndryshme të vlerësimit në motivimin e 
nxënësve gjatë përvetësimit të gjuhës shqipe 

Emirjana Islami 

 Turizmi ne Shqiperi dhe ndikimi i tĳ ne PBB Elvira Yzeiraj 

 E drejta e pronës në prizmin e së drejtës kanunore shqiptare Ana Toçi 

 Mësidhënia dhe të nxënët ndërveprues Mateus Sufka 

 Nxënësit me dhunti të veçanta dhe ata të talentuar. Perspektivat e së 
ardhmes, përmes përdorimit të teknologjisë, rritjes së dhuntive dhe 
krĳ imtarisë 

Erjola Llapi 

 

Multidisciplinary Panel: Room 3 

Chair:  
Co-chair:  

09:20-
12:00 

Presentations: Author/s: 

 Turizmi si fenomen zhvillimor dhe prirjet e sotme të tĳ Arlind Dyrmishi 

 Zhvillimi i lizingut financiar në Shqipëri dhe trajtimi i tĳ fiskal Fatjola Lubonja 

 Baza psikologjike e relacionit në mes belbëzimit dhe motorikës së 
përgjithshme 

Hazir Elshani 
Mustaf Morina 

 Tarifimi i MTPL sё brendshme: faktorёt e riskut qё mund tё 
aplikohen nё tregun e sigurimeve nё Shqipёri 

Aranit Muja 

 Analiza e rrjetit të vendbanimeve të Komunës së Suharekës në 
Kosovë 

Ideal Kabashi 

 Mbrojtja e Konsumatorit dhe Kushtet e veçanta dhe specifike të 
kontratave të lidhura në largësi, ligji dhe praktika 

Marjeta Shaholli  

 Dhuna, abuzimi i femĳëve Rudina Jupe 



 Komunikimi në klasë Fatmira Merkaj 
Badeona Stefa 
Elvana Sako 
Emanuela Deda 

 Zgjidhja e problemave të optimizimit nëpërmjet konceptit të 
derivatit dhe vështirësitë që hasin nxënësit 

Ambra Sulejmani 

 Grupi i personave te legjitimuar ne shpalljen e personit te zhdukur 
apo te vdekur 

Valbona Alikaj 

 Kompanitë shumëkombëshe dhe sfidat e menaxhimit në kontekstin 
e Globalizimit 

Matilda Çanaku 

 Anxiety as a factor to English language learning in high schools Valbona Softa 

 Types of review of criminal procedure pursuant to lcp of the 
Republic of Macedonia 

Shaban Sulejmani 

 Bashkëpunimi i shtetit shqiptar me vendet ish-komuniste në rajon 
(1985-1990) 

Alida Avdullari 

 Frekuenca e përdorimit të fjalëvë të huaja tek fëmĳët shqiptarë që 
jetojnë jashtë vendi; BILINGUIZMI 

Arlinda Hasani 

 Përgjegjësia Civile Jashtëkontraktore Antonjon Jaçe 
Jurgis Çyrbja 

 Konventa per Mbrojtjen e te Drejtave dhe Lirive Themelore te 
Njeriut 

Ardita Larushku 

 Kongresi i Elbasanit, i pari Kongres arsimor pedagogjik shqiptar Dorina Daiu 

 Ndikimi i lojes ne zhvillimin psiko-motorik te femĳes dhe ne 
procesin mesimor 

Klement Dhanaj 
Klodeta Dhanaj 

 Realiteti virtual ne mesimdhenie Marinela Lilaj 

 Efektet e vlerësimit dinamik tek nxënësit me rezultate të ulta në 
lëndët e profilit shoqëror 

Yllka Paja 

 The influence of racial prejudice on moral development Ilva Lamaj 

 Ligjërimi mediatik përmes opinioneve gjatë fushatës zgjedhore, 
2009 

Isida Hoxha 

 


