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Почитувани читатели!
Со гордост истакнуваме дека ова е јубилејна, десетта година од
издавањето на научното списание за образовни прашања „Педагошка
ревија“.
Следејќи го духот на времето, структурата и изгледот на
списанието се прилагодуваат на современите предизвици,обидувајќи се да
дадат насока во решавање на актуелните дилеми од стандардниот модел на
списанието „Педагошка практика“, преку негово редизајнирање во нов
композициски концепт во „Педагошка ревија“.
Намерата на Редакцијата на списанието е да обезбеди простор и
поле за претставување на најновите научни сознанија што се однесуваат на
образовните прашања во најширока смисла. Следејќи го концептот на
интегрален пристап во образовните процеси, од една страна, списанието
овозможува публикација на научни истражувања, студии на случај,
компаративна анализа на теории, образовни системи и образовни политики,
презентација на специфични предметни и содржински анализи, како и
интердисциплинарни истражувања кои во својата основа ги имаат
образовните процеси.
Се надеваме дека со досегашните изданија списанието ги предизвика
Вашиот интерес и љубопитство.
Во ова јубилејно издание на списанието, одлучивме да објавиме
трудови што беа претставени на 14. Меѓународен балкански конгрес за
образование и наука, што се одржа во Охрид од 5-7 септември 2019 г., во
организација на Педагошкиот факултет „Св. Климент Охридски“ – Скопје,
Северна Македонија, и на педагошките факултети при Универзитетот во
Загреб, Хрватска, Тракискиот универзитет во Стара Загора, Бугарија и
Тракискиот универзитет во Едрене, Турција.
Со цел да обезбедиме поголема видливост и достапност на
списанието во меѓународни рамки, одлучивме претставените научни трудови
да ги објавиме на англиски и на македонски јазик, односно онака како што беа
презентирани пред научниот аудиториум.
Се надеваме дека во иднина ќе анимираме поголем број автори на
трудови кои со својот професионален ангажман ќе дадат придонес кон
натамошниот квалитетен растеж на списанието.
Ви благодариме за досегашната поддршка.
Списанието „Педагошка ревија“ е отворено за соработка со Вас и за
претставување на сите креативни и конструктивни трудови посветени на
квалитетното воспитание и образование на сите нивоа.

Од Редакцискиот одбор

Dear readers!
We are proud to announce that this is a jubilee, the tenth year since the
publication of the scientific journal for educational issues "Pedagogical Review".
Following the spirit of the time, the structure and appearance of the
magazine are adapted from the standard model of the magazine "Pedagogical
Practice", то its redesign in a new compositional concept in the "Pedagogical
Review" – all with the aim to face contemporary challenges andto give direction
and inspiration in solving the current dilemmas.
The intention of the Editorial Board of the magazine is to provide space and
field for presenting the latest scientific knowledge related to educational issues in
the broadest sense. Following the concept of an integral approach in educational
processes, the journal provides the publication of scientific researches; case
studies; comparative analysis of theories, educational systems and educational
policies; presentation of specific subject and content analysis as well as
interdisciplinary researches based onimplementation of educational processes.
We hope that the content and concept of the journal has attract your interest
and curiosity.
In this jubilee edition of the magazine, we decided to publish papers that
were presented at the 14th International Balkan Congress for Education and
Science, held in Ohrid on September 5-7, 2019, organized by the Faculty of
Pedagogy "St. Kliment Ohridski ”- Skopje, Northern Macedonia, and at the
pedagogical faculties at the University of Zagreb, Croatia, the Thracian University
in Stara Zagora, Bulgaria and the Thracian University in Edirne, Turkey.
In order to ensure greater visibility and availability of the journal on the
international level, we decided to publish the presented scientific papers in English
and Macedonian language, as they were presented to the scientific audience.
We stronglyhope that in the future we will succeed to animate a large
number of authors who will contribute to the further quality growth of the
magazinewith their professional engagement.
Thank you for your support so far.
The journal "Pedagogical Review" is open for cooperation and for the
presentation of all creative and constructive works dedicated to quality of
educational processes.

From the Editorial Board

