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 Поени 

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

 
 
 

Mirascieva, Snezana and Petrovska, Sonja (2015) Family and School - Creators of a Child’s Educational 
Context. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research, 20 (1). pp. 334-348. ISSN 2307-
4531. 
http://gssrr.org/index.php?journal=JournalOfBasicAndApplied&page=issue&op=view&path%5B%5D=103  

 

 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 

  

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 

  

 

 

 

 

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 

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 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 

Petrova Gjorgjeva, Emilija and Mirascieva, Snezana and Stavreva Veselinovska, Snezana and 
Kitanova, Irena (2015) Менаџмент – процес подложен на постојани промени. Knowledge - 
International Journal, Scientific and Applicative Papers, 9. pp. 72-77. ISSN 1857-92 

Mirascieva, Snezana (2015) About some challenges in the practicum of future teachers and 
kindergarten teachers in multicultural environments. Proceeding of the First International 
Conference on “Practicum of Future Pedagogues, Teachers and Kindergarten Teachers in 
Multicultural Environments - Experiences and Challenges”, 2015. pp. 114-121. ISSN ISBN 978-
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608-238-086-5 
 
Snezana Mirascieva, Emilija Petrova Gjorgjeva,  Snezana Stavreva Veselinovska, 
(2015) Application of new techniques and technologies in kindergartens from the perspective of 
preschool teachers. The Fourth International Scientific Conference Competences of preschool 
teachers for the knowledge society (the Book of Abstracts. pp. 75-76. ISSN ISBN 978-86-85625-
19-0 http://www.vaspitacka.edu.rs  

 
 
 
 

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, утре”. pp. 95-99. ISSN 978-608-244-116-0 

Mirascieva, Snezana (2015) Наставникот - некогаш и денес. Зборник на трудови од 
научно-стручна трибина „Наставникот - некогаш, денес, утре”, 2015. pp. 5-10. ISSN 978-608-
244-116-0  
 
Mirascieva, Snezana (2015) Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 
век. Зборник на трудови од научно-стручна трибина „Компетенциите и професионалниот 
развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014. Факултет за образовни науки, Штип, 2015 (2). pp. 
2-8. ISSN 978-608-244-245-7 
 

Mirascieva, Snezana and Arsova, Nada (2015) Домашните задачи на учениците и 
поддршката на родителите. Зборник на трудови од научно-стручна трибина 
„Компетенциите и професионалниот развој на учителот во 21 век“, 03.10.2014, Факултет за 
образовни науки, Штип, 2015. pp. 119-127. 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. 

Mirascieva, Snezana and Petrova Gjorgjeva, Emilija and Stavreva Veselinovska, Snezana (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  
 
Ѓорѓева Петрова Емилија, Мирасчиева Снежана, Ставрева Веселиновска Снежана, 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.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  Вкупно поени 29 

http://www.vaspitacka.edu.rs/
http://eprints.ugd.edu.mk/14829/
http://eprints.ugd.edu.mk/14829/
http://eprints.ugd.edu.mk/14829/
http://eprints.ugd.edu.mk/15063/
http://eprints.ugd.edu.mk/15061/
http://eprints.ugd.edu.mk/15061/
http://eprints.ugd.edu.mk/15062/
http://eprints.ugd.edu.mk/15062/
http://eprints.ugd.edu.mk/14892/
http://eprints.ugd.edu.mk/14892/
http://eprints.ugd.edu.mk/14893/
http://eprints.ugd.edu.mk/15064/


 


