
Соња Петровска 

 

Ред.
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Опис на активноста за самоконтрола на 

автономниот статус на ФРВ согласно со 

Стандарди и нормативи за изведување на 

високообразовна дејност на Универзитетот 

 Поени 

2. Објавен научен или стручен труд во 
меѓународно списание без импакт фактор  – 3 
(три) поени 

 Поени 

Конкретна активност 

 
Petrovska, Sonja and Bocvarova, Jadranka (2013) Media in preschool age of child's life. Педагогика 
Научнотеоретично и методическо списание, 85 (6). pp. 877-889. ISSN 1314-8540 Item not available from 
this repository.  
 
Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina and Cackov, Oliver (2013) Role of the Game in the Development of 
Preschool Child. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92. pp. 880-884. ISSN 1877-0428 
 
Petrovska, Sonja and Stavreva Veselinovska, Snezana (2013) Contemporary Pedagogical Approaches for 
Developing Higher Level Thinking on Science Classes. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92. pp. 
702-710. ISSN 1877-0428                                                                                                                                  
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3. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на меѓународна научна, уметничка 
конференција, конгрес и научно и стручно 
списание – 2 (два) поени   

 Поени 

Конкретна активност 

Stavreva Veselinovska, Snezana and Petrovska, Sonja (2013) Interactive learning in programmed teaching of 
the subject “Based of nature science” at Faculty of educational science– R. Macedonia. Proceedings of the 
Fifth International Scientific Conference – FMNS 2013, 4. pp. 157-165. ISSN 1314-0272 
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5. Потпишан договор за домашна или меѓународна 
научна соработка на конкретен научен проект, еден 
договор на три години – 3 (три) поени годишно или 
9 (девет) поени за три години 

 Поени 

Петровска Соња. (2013) Обучувач, реализатор на работилници во рамки на проектот „Современи 

методи во наставата, активно вклучување на учениците и поттикнување на нивната креативност“, 

организирани од БРО, Р. Македонија, (Средни училишта, http://www.bro.gov.mk/)  
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9. Објавен труд и претставување со уметничко и 
стручно дело на домашна научна, уметничка  
конференција, конгрес (независно од тоа на кое 
место во трудот се наоѓа истражувачот 
/наставникот/ соработникот) и во домашно 
научно и стручно списание како главен носител 
и најмногу уште само еден автор, кој го 
определува главниот носител  –  1 (еден) поен 

 Поени 

Конкретна активност 

Petrovska, Sonja (2012) Co-operative learning as a humanistic approach to the educational process. 
Воспитание - Списание за образовна теорија и практика. 2.  

 

Petrovska, Sonja (2012) Crisis and critique of school system in 20-th century (Historical perspective). 

Годишен зборник на Факултет за образовни науки, 7. ISSN 1409-9187  
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http://eprints.ugd.edu.mk/7484/
http://eprints.ugd.edu.mk/8286/
http://eprints.ugd.edu.mk/8286/
http://eprints.ugd.edu.mk/8728/
http://eprints.ugd.edu.mk/8728/
http://eprints.ugd.edu.mk/9154/
http://eprints.ugd.edu.mk/9154/
http://www.bro.gov.mk/
http://eprints.ugd.edu.mk/6373/
http://eprints.ugd.edu.mk/4390/


12. Самостојно претставување со уметнички и 
стручни дела: 

 Поени 

во земјава – 8 (осум) 
поени 

во странство – 9 (девет) 
поени 

 

Конкретна активност 

Petrovska, Sonja and Sivevska, Despina (2013) „Рака за рака: Малите Бугарчиња и Македончиња“ IPA 

CROSS-Border Programme CCI Number 2007CB16IPO007 Project: RD-02-29-162/23.07.2012 Ref.: 

2007CB16IPO007-2011-2-104. [Project] 

 
8 

 Вкупно поени 22 

 

http://eprints.ugd.edu.mk/8434/
http://eprints.ugd.edu.mk/8434/
http://eprints.ugd.edu.mk/8434/

