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 Поени 

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 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and 
Kitanova, Irena (2015) Menagement process subject to constant change. In: Fifth International 
Conference: Knowledge Capital of the Future, 22-25 May 2015, Bansko, Bulgaria. 

Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Impact of the usage of animation in teaching cell 
biology on student achievement. In: Researching Paradigms of Childhood and Education, 13-
15 Apr 2015, Opatija, Croatia. 
 
Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Europe – a desert “Noah’s Ark” - risk or 
challenge!? The man in the global world: Collection of papers International scientific 
conference Voronezh, May 18-20, 2015 , 1 (1). pp. 343-351. ISSN 978-5-9273-2207-7 
 
Kirova, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) Global issues and English as 
global language. The man in the global world: Collection of papers International scientific 
conference Voronezh May 18-20, 2015, 1 (1). pp. 465-469. ISSN 978-5-9273-2207-7 
 

Stavreva Veselinovska, Snezana and Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, 
Emilija (2015) Предизвикот на глобалниот свет - од философија на антропоцентризам 
до философија на екоцентизам. Knowledge - International Journal, Scientific and 
Applicative Papers, 9 (1). pp. 163-168. ISSN 1857-923X 
 
Stavreva Veselinovska, Snezana (2015) How to bring school closer to students, how to tailor 
school to them. In: First International Conference - Practicum of Future Pedagogues, Teachers 
and Kindergarten Teachers in Multicultural Environments - Experiences and Challenges 
(PFPTKTME), 27-29 Nov 2014, Skopje, Macedonia. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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 
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(2015) Воспитанието и образованието низ призмата на идните перспективи и развоj. 
Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и 
образованието во Република Македонија, 2015. pp. 2-6. ISSN 978-608-242-021-9  
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Ирена Китанова (2015). Oрганизација, организациска култура и клима во основното 

училиште. Зборник на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и 

образованието во Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр. 63-70.  
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