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Уважаеми колеги, 

Приятно ни е да Ви съобщим, че от 17 до 19 юни 2016 г.в гр. Durres, Albania, ще се 
състои Деветата международна конференция под названието „THE TEACHER OF THE 
FUTURE“. Намерението е да се изтъкне ролята, значението, важността и силата на 
учителя като център на образователния процес и транслатор на знанието. В тази 
връзка на конференцията особен акцент ще се постави на позицията, функциите и 
значението на преподавателя във всички нива на образованието (университет, средно 
и основно образование). Това със сигурност е причината, поради която особена 
важност има непрекъснатостта на образователния процес, в процеса на който 
практическото прилагане на знанието като важен двигател на общественото развитие, 
е свързано с ролята на всички заинтересовани страни за неговото създаване, 
използване и предаване. Технологичните промени наложиха конкурентоспособност, 
която императивно се превръща в споделяне на образователните ценности. Днес 
знанието като стойност, налага не само усилия за откривателство и трансфер, но и 
споделяне и международна координация. 

Цели: Общата цел на конференцията е да събере на едно място хората от 

академичната общност, които се занимават с откриване, кодиране и трансфер на 
създаденото полезно знание. 
Специални цели на конференцията са свързани с  дискусия за обмен на знанието от 
неговите създатели и преносители, да се артикулират проблемите на прилагането му в 
процеса на обучението. Учителят и неговата роля в обучението е основен фокус на 
конференцията. 

ТЕМИТЕ ВКЛЮЧВАТ ВСИЧКИ ОБЛАСТИ ОТ НАУКАТА И ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ, 
СВЪРЗАНИ СЪС ЗДРАВЕТО: Образование, Мениджмънт, Методология на социалните 
науки,  Методология на социалните науки, Финанси, Икономически науки, Правни 
науки, Криминалистика, Политически науки, Отбрана, Безопасност, Публична 
администрация, Медицински науки, Ветеринарна медицина, Стоматология, Фармация, 
Публиично здраве, Биотехнологии, Комуникации, Информатика и информационни 
технлологии, Електротехника, Машиностроене, Транспорт,  Екология, Социология, 
Психология, Социална политика, Култура, Спорт, Туризъм, Лингвистика, Литература, 
География, Антропология, Кинезиология, Философия, Музика, Изкуство, 
Библиотекарство, Архитектура, Американски програми, Европейски програми и др. 

ОРГАНИЗАТОРИ  
1. Institute of knowledge management, Skopje (Macedonia) 
2. MIT University, Faculty of Management, Skopje (Macedonia) 
3. Universiteti Aleksandër Moisiu Durrës 
4. KROK University, Kiev (Ukraine) 
5. European University – Politechnical, Pernik (Bulgaria) 
6. University “Angel Kanchev”, Ruse (Bulgaria) 
7. University for business studies, Faculty of law, Banja Luka (Bosnia and Herzegovina) 
8. Medical University, Plovdiv (Bulgaria) 
9. University Neofit Rilski, Faculty of pedagogy, Blagoevgrad (Bulgaria) 
10. Euro College, Istanbul (Turkey) 
11. National military university “Vasil Levski”, Veliko Trnovo (Bulgaria) 
12. University Neofit Rilski, Faculty for social health and sport, Blagoevgrad (Bulgaria) 
13. Faculty of biotechnical studies, University “Ss. Clement Ohridski”, Bitola (Macedonia) 
14. Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology, UKIM, Skopje (Macedonia) 
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15. Institute for sociological, political and juridical research, Skopje (Macedonia) 
16. Faculty for tourism and hospitality, Ohrid (Macedonia) 
17. Alliance of the educated – Blagoevgrad, Blagoevgrad (Bulgaria)  
18. Faculty of strategic and operational management, Belgrade (Serbia) 
19. FAM – Faculty of Management, Sremski Karlovci (Serbia) 
20. Higher School of applied sciences, Vranje (Serbia) 
21. Higher Medical School, Bitola (Macedonia)  
22. Higher School for applied studies for management and business communication, Sremski 

Karlovci (Serbia) 
23. Higher medicine school “Hipokrat”, Bujanovac (Serbia)  
24. Higher medical-sanitary school of applied studies “Visan”, Zemun (Serbia) 
25. FORKUP, Belgrade (Serbia) 
26. Faculty for tourism, Vrnjacka Banja (Serbia) 
27. Академията за иновации и устойчово развитие, Пловдив (Bulgaria) 
28. Institute Sano, Zagreb (Croatia) 
29. Institute Camel Solar, Skopje (Macedonia) 
30. Academy Filipović, Jagodina (Serbia) 
31. Institute Plasma, Skopje (Macedonia) 
32. Journal of process management- New Technologies, official co-publisher, Vranje (Serbia)   
33. College for tourism, Blagoevgrad (Bulgaria)  
34. Forum for research and mobility, Bitola (Macedonia)  

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ: 

- Значение на знанието в глобалното общество; 
- Знанието като фактор за сближаване; 
- Знанието и международното сътрудничество; 
- Обществена позиция на образователният процес; 
- Трансфер на знанието в съвременните условия; 
- Наука и знание или образователно администриране; 
- Педагогика и преподаване; 
- Иновативни стратегии за учене; 
- Въздействието на новите образователни технологии в преподаването; 
- Образователната политика като фактор за напредък; 
- Етични компоненти на преподаването;  
- Възпитателни аспекти на преподаването; 
- Ролята на учителя в съвременните условия;  
- Ученето като обществено отговорен процес; 
- Ролята на знанието при формирането на компетенции у новите хора;  
- Ключови влияния в съдържанието на образователния процес; 
- Иновативни образователни подходи; 
- Задачи, влияния и постижения на научните звена и сътрудници; 
- Учене през целия живот; 
- Образователни подходи: от знание  до умения; 
- Всеобщо образование; 
- Образователно предприемачество; 
- Криерно развитие на учителя; 
- Работа с ученици със специални потребности; 
- Ролята на ИТ в преподаването; 
- Ролята на екипът в образователния процес ; 
- Други области в образованието. 
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ОРГАНИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА   
1. Научен комитет съставен от водещи учени от 19 държави  с председател  

акад. Владо Камбовски. 
2. Организационен комитет. 
3. Сертификационен комитет. 

ОФИЦИАЛНИ ЕЗИЦИ: английски, руски и всички балкански езици. 

 
ВАЖНИ СРОКОВЕ: 

Краен срок за представяне на резюме  15 май 2016 г. 
Краен срок за представяне на доклад               25 май 2016 г. 

 
Резюметата и докладите се изпращат на адрес:       

 info@ikm.mk 

 www.ikm.mk    
(Официален сайт на Институт за мениджмънт на знанието  – Скопие, РМакедония)   
 
На конференцията ще се състоят: 
А) Пленарни сесии (университети, средно образовние и студенти). 
Б) Тематични сесии по научни области.   
В) Постер сесия. 
Г)  Кръгла маса на тема: УЧИТЕЛЯТ В ГЛОБАЛНОТО ОБЩЕСТВО 
 
На конференцията в деня на презентацията на докладите, в зависимост от формата 
на участие ще получите: 
- Certificate of Participation ( участие с доклад). 
- Certificate of  attendance  (участие без доклад). 
- Certificate of Special Contribution (модератори, пленарни доклади,реферати и др.) 

  
ПУБЛИКАЦИИ 
Всички одобрени доклади ще бъдат каталогизирани и публикувани в KNOWLEDGE 
International Journal, Nо. 13, със ISSN и Global Impact & Quality Factor (GIF) 1.023 за 
2015 година     (http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/) 
 

KNOWLEDGE – International Journal 

ISSN 1857-92 

Country Mecedonia 

Frequency Anuual 

Year publication 2014 

Website http://www.ikm.mk/ 

Global Impact and Quality Factor 

2015 1.023 

 

mailto:info@ikm.mk
http://www.ikm.mk/
http://globalimpactfactor.com/knowledge-international-journal/
http://www.ikm.mk/
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Екземпляри от Knowledge International Journal  № 13 (по 1 екземпляр за доклад от 
броят, където е отпечатан  същият) ще бъдат раздадени на конференцията.  
-  Участниците получават папка, CD с всички доклади, както и рекламни и конферентни 
материали за всеки автор и съавтор. 
- Най-добрите 20 доклада, преведени на английски език ще бъдат публикувани от 
ЈПМНТ- Вранье - Journal of process management- New Technologies - официален 
партньор – издател на конференцията. 
- В електронна версия на сайтът на ИКМ и на ЈПМНТ - Вранье ще бъдат представени 
всички публикувани доклади. 
 

ТАКСИ ЗА УЧАСТИЕ 
 

Категория Един автор Двама 
автори 

Трима и 
повече 
автори 

Участие без 
доклад 

Преподавател, 
сътрудник, асистент, 
докторант 

50 евро 35 евро/за 
автор 

30 евро/за 
автор 

60 евро/за 
участник 

Преподавател, 
сътрудник, асистент, 
докторант без 
присъствие 

60 евро 40 евро/за 
автор  

40 евро/за 
автор 

 

Студенти 20 евро 20 евро/за 
автор 

20 евро/за 
автор 

25 евро/за 
участник 

Студенти без 
присъствие 

 30 евро 30 евро/за 
автор 

30 евро/за 
автор 

  

 

А) Заплащане по банков път от България (изпратeно по е-мail или представено на 
място копие от документа) на банкова сметка: 
 

Институт за менаџмент на знаењето Јане Сандански, 3-2-13 Скопје 
НЛБ Тутунска банка – Скопје 

БРОЈ НА СМЕТКА: 210-0635707501-03 
ДАНОЧЕН БРОЈ 4030008029203 

 
B) Лично на конференцията: само в брой, без кредитни/дебитни карти.   
 
Б) Заплащане от участниците  от България, без присъствие на конференцията: 
Чрез Български пощи – телеграфически или пощенски запис на адреса на  
д-р Мария Михайлова Кавданска – Регионален координатор на IMZ – Скопие  
за България: 
 
2700 Благоевград 
Ул. Даме Груев №34, вх. Б, ет. 8 , ап. 16 
Мария Михайлова Кавданска 
 
Телфони за контакт: +359 888 435 189; +359 876 807 680 
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      Председател на Организационният комитет:                                                                                             
Проф. д-р Роберт Димитровски  

                                                     
www.ikm.mk                 e-mail:    info@ikm.mk     fb: Institute of Knowledge Management 

 
НАСТАНЯВАНЕ: 
За участниците в конференцията е осигурено настаняване в стая с две легла за 
периодот од 17-19 юни 2016 год. (от петък до неделя) в  KOLAVERI Resort - Durres 
 
Цената на ена база на полупансион и включва:           

-  за  2 полупансиона  ( 17-19 юни )    38 евро 
-  за  3 полупансиона  (16 –19 юни )   56 евро 

 
 
 
                                                                                         
 ТРАНСПОРТ: 
При формиране на група, за участниците от България ще се организира 

специален автобус.  

 
 
 

Ninth International Scientific Conference 

Topic: THE TEACHER OF THE FUTURE 
CONFERENCE PROGRAM (draft )  

 
 

      June 16, Thursday 
 
18 :00 - 20:00     Welcome   &  registration of participants   
 
            
     June 17, Friday 
 

 
  9:30 – 11:30        Registration 
12:00 – 13:30        Conference opening,   Welcoming address                 
                                 Key Notes 
 13:30 - 14:00        Cocktail       
                    
 14:00 – 20:00      Parallel thematic sessions 
 17:00 - 18:00       Poster sessions  
    
  June 18, Saturday 
10:00        Parallel thematic sessions                          

 

http://www.ikm.mk/
mailto:info@ikm.mk
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10:00 – 11:30       Plenar session for Theachers  
11:30 -  12:00       Cocktail                        
12:00 – 15:00       Parallel thematic sessions                       
 
20:00                     Informal evening 
 
         June 19,  Sunday 
 
   9:30 -                 Meetings of the commissions for conclusions       
 10:00  - 11:00     Conclusions  

 

 


