
УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ – ШТИП 

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВНИ НАУКИ 

 

НАУЧНО - СТРУЧНА ТРИБИНА  

на тема 

„УЧИТЕЛОТ И СРЕДИНАТА ЗА УЧЕЊЕ И РАЗВОЈ “ 

02.10.2015 

 

ПРОГРАМА 

09.00 – 10.00 Регистрација на учесници 

 

10:00 – 10.30 Отворање на научно стручна трибина 

 Поздравно обраќање – Декан на Факултет за образовни науки 

 Промоција на зборник на трудови – промотор проф. д-р Емилија 

Петрова – Ѓорѓева 

 Рецитал на учениците од ООУ „Гоце Делчев“ Штип – 5ти Октомври, 

Ден на учителот 

 

10:45  -  11.00 Воведно излагање  

проф. д-р Тодор Чепреганов „Улицата, училиштето и компјутерите“. 

 

11.00 – 13.00 Работна сесија 

Модератори на сесија: доц. д-р Билјана Попеска 

         доц. д-р Даниела Коцева 

13.00 – Донесување на заклучоци 

  Закуска 

 

 



 

Автор Наслов на трудот 

Кирил Барбареев Интегриран пристап во предучилишното воспитание и 

образование и системот на образование на учителите  

Снежана Мирасчиева 

Емилија Петрова – Ѓорѓева 

Даниела Коцева 

Средината за учење и актерите во неа 

 

Елизабета Симоновска НТЦ – систем на учење денес 

Верица Јосимовска Кабинетот по историја- учителка за животот 

Соња Николова Улогата на семејството и традицијата во процесот на 

образование 

Киро Јорданов Модерно време – модерни учители: работилници, 

семинари и вебинари. 

Даниела Коцева 

Снежана Мирасчиева 

Семејството како средина за учење и позитивен развој 

Светлана Пандилоска Грнчаровска 

Рабије Мурати 

Каков наставник му треба на современото училиште 

Никола Смилков Услови и материјали за тродимензионално изразување на 

децата од предучилишна возраст 

Катица Трајкова 

Илија Митров 

Почитување на различности 

Емилија Петрова-Ѓорѓева Ресоцијализацијата кај малолетните деликвенти и  

позитивната улога на вонинституционалните форми 

Лидија Кондинска Наставникот,  креатор на средината за учење и развој 

Василка Ѓурчиновска Постигањата на учениците како критериум за успешноста 

Снежана Јованова-Митковска Креирање на стимулативна средина за поучување и учење 

математика 

Елена Ташкова 

Лидија Камчева Панова 

Логопедски едукативен софтвер – предизвици и можности 

за учење и развој на говорот и јазикот 

Маре Жежовска Трајковски 

Силвана Ристевска 

Дијабетес и дебелина“- актуелен проблем кај децата 

Билјана Попеска Можностите на училницата за реализација на настава по 

физичко и здравствено образование 

Грегова Тања 

Оливер Цацков 

Градинката е средина каде децата низ игра учат и се 

забавуваат 

Сања Мирчевска Наставникот,  креатор на средината за учење и развој 

Драгана Кузмановска 

Билјана Иванова 

Снежана Кирова 

Улогата на наставникот во интеркултурното образование 

Билјана Денкова 

Јадранка Клисарова 

Наставата по природа како идеална средина за учење и 

знаење 

  

 


