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 Поени 

1. Објавен научен или стручен труд во најпрестижно 
меѓународно списание со импакт фактор од 1 (еден) – 4 
(четири) поени 

 

4 
 Koceva, Daniela (2015) Introduction of Religious Education in The Republic of 

Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 19 (2). pp. 225-233. 

ISSN 2307-4531  

http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=article&op=view&path[]=3220 

 Објавен научен или стручен труд во најпрестижно 
меѓународно списание (независно од тоа на кое место 
во трудот се наоѓа истражувачот /наставникот/ 
соработникот) со импакт фактор од 2 (два) до 5 
(пет) – 8 (осум) поени 

 

 

 

8 Koceva, Daniela,Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva,  
Emilija (2015) The parents’ level of education and its influence on the educational achievements of 
students from different ethnic groups. International Journal of Current Research, 7 (10). pp. 22041-
22045. ISSN 0975-833X http://www.journalcra.com/ 

2. Објавен научен или стручен труд во меѓународно 
списание без импакт фактор  – 3 (три) поени 
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Petrova Gjorgjeva, Emilija , Mirascieva, Snezana and Koceva, Daniela (2015) The language of 
education and the recommended bilingualism in the country. Наука 21 века: Вопросы, гипотезы, 
ответы научный журнал (6). ISSN 2307-5902. http://journal.tagcnm.ru   

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: 

Даниела Коцева, Владо Петровски, Снежана Мирасчиева (2015) Стручната подготвеност 

на наставниците за реализација на наставата по религиското образование во Република 
Македонија. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, 
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утре”. pp. 95-99. ISSN 978-608-244-116-0 

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2015) Наставникот - современото образование и 
глобализацијата. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Наставникот - некогаш, 
денес, утре”. pp. 11-23. ISSN 978-608-244-116-0 

Petrovski, Vlado and Koceva, Daniela (2015) Мултикултурализмот и професионалниот 
развој на учителот. Зборник на трудови: Научно -стручна трибина „Компетенциите и 
професионалниот развој на учителот во 21 век“. pp. 37-43. ISSN 978-608-244-245-7  

Мирасчиева Снежана, Коцева Даниела (2015) Состојбата во воспитанието и 
образованието денес е предизвик за утрешнината и перспектива за иднината. Зборник 
на трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во 
Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр.78-82 

Коцева Даниела,  Мирасчиева Снежана (2015) Социјализација и е-учење. Зборник на 
трудови - Состојби, предизвици и перспективи во воспитанието и образованието во 
Република Македонија. ISSN 978-608-242-021-9. стр. 165-168. 

Koceva, Daniela and Petrovski, Vlado (2015) Проблеми и дилеми за воведување на религиско 
образование во образовниот систем на Република Македонија. Зборник на трудови: 
Научно -стручна трибина „Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“. 
pp. 137-141. ISSN 978-608-244-245-7 

  Вкупно поени 21 
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