23-ти СИМПОЗИУМ ЗА СПОРТ И
ФИЗИЧКО ОБРАЗОВАНИЕ НА МЛАДИТЕ

Агенција за млади и спорт

Здружение „ Аргументум“

Сојуз на спортските федерации

Македонски олимписки комитет

2 и 3 октомври, 2020 год.
Охрид, Хотел Силекс
Република Северна
Македонија

ТЕМА НА СИМПОЗИУМОТ
Физичкото образование, спортот, наставата, физичкото
и м е н т а л н о т о з д р а в ј е в о ус л о в и н а C O V I D 1 9 –
и с к ус т в а , п р е д и з в и ц и и р е ш е н и ј а
Останати теми:
Компетенции, едукација и професионален развој на кадрите во физичкото образование и спортот;
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;
Современи пристапи во спортскиот тренинг; Следење, вреднување и развој на моторичките
способности во различни развојни периоди; Спорт на универзитетите; 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.

2 Октомври (Петок), 2020 година
- 09:00 – 12:00 Пристигнување и сместување на гостите
- 10:00 – 12:00 Регистрација на учесниците и акредитација
- 12:00 – 12:30 Отворање на Симпозиумот
- 12:30 – 13.00 Кафе пауза
- 13.00 - 13.30 Ставови на релевантни институции и асоцијации за состојбите со физичкото
образование и спортот во услови на КОВИД 19
- 13:30 – 14:30 Презентирање на трудови и дискусија
- 14:30 – 16:00 Пауза за ручек
- 16:00 – 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
3 Октомври (Сабота), 2020 година
-09.00-10.00 Презентирање на трудовите и дискусија;
-10.30-16.00 Посета на манастирски комплекс ,,Св.Наум“ или разглед на Охрид
-16.30-18.30 Презентирање на трудовите, дискусија во врска со темите, презентација на
следните активности на ФСПРМ и завршување со работа на симпозиумот.
➢ Презентирањето на трудовите ќе се изврши според посебна Програма која ќе биде
доставена непосредно пред почетокот на Симпозиумот.
➢ Вкупното време за презентирање на трудовите е до 7 минути.
➢ Презентираните, односно позитивно рецензираните трудови ќе бидат објавени во
списанијата: RESEARCH IN KINESIOLOGY и ACTIVITIES IN PHYSICAL
EDUCATION AND SPORT кои се индексирани во:

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 25
Септември 2020 година на email: rikeditor@yahoo.com или на fsprm@yahoo.com.
Целосните трудови да се достават во електронска форма на наведените адреси
најдоцна до 1 Декември 2020 година.

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

Котизацијата опфаќа:
Право на учество на Симпозиумот и презентирање на трудовите.
Сертификат и пригодни материјали за учесниците на Симпозиумот.
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 Симпозиумот
➢
➢
➢
➢
➢

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 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 23-ти Симпозиум за спорт и физичко образование на младите),
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 СИЛЕКС“ – Охрид, Република Северна Македонија

СМЕСТУВАЊЕ
❑ Полн пансион 1830 денари (30евра) по лице на ден во двокреветна или трокреветна
соба во Хотел „Силекс“, Охрид
❑ Полн пансион 2440 денари (40 евра) по лице на ден во еднокреветна соба во Хотел
„Силекс“, Охрид
mob:+389 75 226 183; tel: +389 46 277 300 mail: info@hotelsileks.mk; web: www.hotelsileks.mk

ЗАБЕЛЕШКА
Организаторите ќе ја следат состојбата со пандемијата со КОВИД 19 и
најдоцна до 20ти Септември ќе информираат за евентуалната можност за
организација на Симпозиумот онлајн. Во случај на онлајн реализација,
пријавените учесници дополнително ќе добијат информации за
платформата и начинот на учество.

ТЕХНИЧКО УРЕДУВАЊЕ
-

Апстракт: на англиски јазик и јазикот на првиот автор, фонд Times New Roman,
големина 11, максимум 300 зборови.
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
од понов датум.

КОНТАКТ
Телефон: +389 (0)75 499 380
е-mail: fsprm@yahoo.com, www.fsprm.mk
Претседател на федерацијата:
Гордан Стојчевски,. gordan.stojcevski@yahoo.com моб. +389 (0)71 213 140

http://fsprm.mk/upatsvozaavtorite/

