федерација на спортските педагози на
република македонија

16. MEЃУНАРОДНА НАУЧНО
СТРУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА

Агенција за млади и спорт

Здружeние „ Аргументум“

Сојуз нa спортските федерации

Македонски олимписки комитет

15 и 16 мај, 2020 год.
Куманово, Хотел Хармонија
Република Северна
Македонија

ТЕМА НА КОНФЕРЕНЦИЈАТА:
Компетенции, континуирано образование и професионален развој на
кадрите во физичкото образование и спорт
Работилница:Тандем настава во физичкото образование - предизвици,
примери на добра пракса и можности за подобрување
Поттеми: Физичкото образование и спортот во образовниот систем; Компетенции, едукација и професионален развој на кадрите;Физичко
образование и спорт за здрав и активен живот, активни заедници и промоција на здравјето; Холистички пристап и учење преку физичко
образование; Инклузивно физичко образование; Физичка подготовка и спортот во одбраната и безбедноста; Педагошки, психолошки и
социолошки аспекти на физичкото образование, спортот и рекреацијата;Спортско право; Спортски менаџмент; Спортски туризам; Современи
пристапи во спортскиот тренинг; Спортски повреди и рехабилитација.

О ПШТА ПРО ГРАМ А
15 мај (Петок), 2020година
 09:00 – 12:00 Пристигнување и сместување на гостите
 10:00 – 12:00 Регистрација на учесниците и акредитација
 12:00 – 12:30 Отворање на Научно Стручна Конференција
 12:30 – 13.00 Кафе пауза
 13:00 – 14:30 Презентирање на трудови и дискусија
 14:30 – 15:30 Пауза за ручек
 15:30 – 16:30 Работилница:
 16:30 – 18:30 Презентирање на трудови и дискусија
 18:30 – 19:00 Кафе пауза
 19:00 – 20:00 Презентирање на трудови и дискусија
 20:30 : Свечена вечера за сите учесници и доделување на признанија
-16 мај (Сабота), 2020година
-09:00-10:00 Презентирање на трудовите и дискусија;
-10:30-16:00 Посета на мегалитска опсерваторија-Кокино и
мемориjaлен
центар на АСНОМ,Пелинце (факултативно);
-Завршување со работа на Конференцијата.
Презентирањето на трудовите ќе се изврши според посебна Програма
која ќе биде доставена непосредно пред почетокот на Конференцијата.
Вкупното време за презентирање на трудовите е до 5 минути.
Презентираните, односно позитивно рецензираните трудови ќе бидат
објавени во списанијата:
- RESEARCH IN KINESIOLOGY
-ACTIVITIES IN PHISICAL EDUCATION AND SPORT,
кои се индексирани во:
Presented and included in full text by:
EBSCO (USA)
SPORTDiscus with Full Text
Indexed in:
WorldCat
COBISS.MK-Co-operative Online Bibliographic System and Services
COBIB.MK-Union cooperative bibliographic database
Journals Library-Social Science Research Center Berlin
Wissenschaftszentrum Berlin fur Sozialforschung (WZB)
GETINFO - TIB German National Library of Science and technology
CHENGFIND – David and Lorraine Cheng Library, William Paterson
Universitat Zurich

ПРИЈАВУВАЊЕ
Секој учесник кој ги исполнува критериумите за презентирање на научностручните
стандарди за трудовите, може да пријави повеќе трудови како автор или коавтор.
Секој труд задолжително треба да биде презентиран од авторот или од некој од
коавторите според утврдената Програма.
Насловите и апстрактите на трудовите, на мајчин јазик на авторот и со превод на
англиски јазик, во електронска форма, треба да се достават најдоцна до 8 Мај
2020година на email: rikeditor@yahoo.com или на fsprm@yahoo.com.
Целосните трудови да се достават во електронска форма на наведените адреси
најдоцна до 20 Јуни 2020 година.

СЛУЖБЕНИ ЈАЗИЦИ
македонски, англиски

КОТИЗАЦИЈА
Без уплатена котизација не може да се учествува во работата на Конференцијата.

Котизацијата опфаќа:






Право на учество на Конференцијата и презентирање на трудовите.
Сертификат и пригодни материјали за учесниците на Конференцијата.
Примероци на списание од трудовите на претходните Собири на Федерацијата .
Рецензирање на трудовите.
Обврски за печатење на трудовите кои ќе бидат презентирани, односно позитивно
рецензирани.
 Ручек и вечера за време на Конференцијата
Котизацијата изнесува:
 Секој учесник без труд плаќа 2800 денари(45 евра) котизација.
 Секој учесник со труд (авторот или коавторите), покрај котизацијата за учество од 2800
денари(45 евра) плака 1850 денари(30 евра) поединечно за секој труд без разлика
дали е автор или коавтор.
Уплатата за сместувањето и котизацијата се врши на адреса:
Федерација на спортски педагози на Република Македонија, Градски парк, сала КК
Работнички б.б. Поштенски факс 5,1000 Скопје Македонија жиро с-ка: 300000001971367
(за 16. Меѓународна научно-стручна Конференција), ЕДБ 4030995161919, депонент на:
Комерцијална Банка А.Д. Скопје, или при регистрацијата на учесниците во хотелот.
Уплатата од странство се врши на: Account Holder: Federation of the sports pedagogues of
the Republic of Macedonia, Iban code mk 07300701002220006, S.W.I.F.T. KOBSMK2X.
Account no: 0270100222088, Komercijalna Banka AD Skopje.

МЕСТО НА ОДРЖУВАЊЕ
-

Хотел Хармонија“ – Долно Којнаре ул. 1.бб Куманово
Доаѓање: по автопатот Е75, Табановце – Куманово, со исклучување на
бензинска пумпа Детоил

СМЕСТУВАЊЕ
-Полн пансион 1850 денари ( 30евра) по лице на ден во двокреветна соба
-Полн пансион 2150 денари ( 35 евра) по лице на ден во еднокреветна соба
Хотел Хармонија ,Куманово
Тел: +389 31 41 63 83 ;+389 77 98 77 98
www.hotelharmonija.mk ; email: hotelharmonija@yahoo.com

ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ НА ТРУДОТ
-

Максимално да се користат табели, а помалку шеми и графикони.
Шемите и графиконите да не се во колор, да се изработени со максимално помал
формат во Word или Excel.
ЛИТЕРАТУРАТА во трудот, да е средена според APA-стандардите.
Во ЛИТЕРАТУРАТА на трудот, да се наведат најмалку 15 библиографски единици.

КОНТАКТ ИНФОРМАЦИИ

телефон и факс:++389 2 3220 750
e-mail: fsprm@yahoo.com
www.fsprs.mk
Гордан Стојчевски,
Претседател на Федерацијата
gordan.stojcevski@yahoo.com
моб.+389(0)71 213 140

УПАТСТВО
за подготовка на трудовите
Упатството е дадено на македонски и англиски јазик на сајтот на
Федерацијата на спортските педагози на Република Македонија
http://fsprm.mk/upatsvozaavtorite/
Ве молиме трудовите да се подготвуваат според тоа упатство

