Агенција за млади и спорт

Здружение „ Аргументум“

Сојуз на спортските федерации

Македонски олимписки комитет

4 и 5 октомври, 2019 год.
Струга, Хотел Дрим

ТЕМА НА СИМПОЗИУМОТ: СОСТОЈБИ, ПРЕДИЗВИЦИ И ПЕРСПЕКТИВИ НА
ФИЗИЧКОТО ОБРАЗОВАНИЕ, СПОРТОТ И РЕКРЕАЦИЈАТА
Работилници:
1) Основни правни аспекти на спортот;
2) Квалитетно физичко образование во основното образование:актуелни проблеми и можни решенија.

Поттеми:
Физичкото образование и спортот во образовниот систем; Компетенции, едукација и
професионален развој на кадрите;Физичко образование и спорт за здрав и активен живот,
активни заедници и промоција на здравјето; Холистички пристап и учење преку физичко
образование; Инклузивно физичко образование;Физичка подготовка и спортот во одбраната
и безбедноста; Педагошки, психолошки и социолошки аспекти на физичкото образование,
спортот и рекреацијата;Спортско право; Спортски менаџмент; Спортски туризам;
Современи пристапи во спортскиот тренинг; Спортски повреди и рехабилитација.

4 октомври (Петок), 2019 година

 16,30 – 17,30 Презентирање на трудовите и дискусија
 17,30 – 18,00 Кафе пауза
 18,00 – 19,00 Работилници
 20,30 – Доделување на Признанија и свечена вечера за сите учесници

5 октомври (Сабота), 2019 година
-09,00-10,00 Презентирање на трудовите и дискусија;
-10,30-15,00 Посета на Охрид (факултативно);
-16,30-18,30 Презентирање на трудовите, дискусија во врска со темите и
завршување со работа на симпозиумот.

Секој учесник кој ги исполнува критериумите за презентирање на научностручните
стандарди за трудовите, може да пријави повеќе трудови како автор или коавтор. Секој
труд задолжително треба да биде презентиран од авторот или од некој од коавторите
според утврдената Програма.
Насловите и апстрактите на трудовите, на мајчин јазик на авторот и на англиски јазик
во електронска форма,треба да се достават најдоцна до 27 септември 2019 година на
email: rikeditor@yahoo.com или на fsprm@yahoo.com.
Целосните трудови да се достават во електронска форма на наведените адреси најдоцна
до 20 декември 2019 година.

-Полн пансион 2025 денари (33 евра) по лице на ден во двокреветна соба
-Полн пансион 2835 денари (46 евра) по лице на ден во еднокреветна соба
Хотел Дрим Кеј Борис Кидрич 51
Струга
Тел: +389 (0) 46 785 800
www.drim.com.mk

Гордан Стојчевски,

gordan.stojcevski@yahoo.com
моб. +389 (0)71 213 140

http://fsprm.mk/upatsvozaavtorite/

