УПАТСТВО ЗА АВТОРИТЕ
Списанието „Образовни рефлексии“ како научно-стручно списание за теоретски
и практични прашања во областа на воспитанието и образованието е
интердисциплинарно списание кое ги опфаќа областите на: предучилишното,
основното, гимназиското, средното стручно и специјалистичкото образование,
образованието на децата со посебни образовни потреби и образованието на возрасните.
Целта на списанието е преку научни и стручни сознанија, дискусии и размена на
мислења да придонесе за развојот на научната и стручната мисла во областа на
воспитанието и образованието, но и кон зајакнување на разбирањето за образованието
како основа на напредокот на општеството и државата и на воспоставување
специфични врски на академската и бизнис заедницата.
Поднесување труд/статија
Во „Образовни рефлексии“се објавуваат научни/стручни трудови, научни
белешки (кратки соопштенија), претходни соопштенија, прегледни статии (прикази),
излагања (реферати од научни собири), есеи, прегледи и др.
Трудовите кои се поднесуваат за објавување треба да бидат подготвени
согласно следниве пропозиции:
1. Трудови (статии, прегледи и други научни и стручни трудови и извештаи) може
да се испратат до уредувачкиот одбор на списанието само доколку претходно не
биле објавени ниту, пак, ќе бидат објавени во други списанија пред да бидат
објавени во некој од броевите на списанието „Образовни рефлексии“.
2. Трудовите и статиите треба да имаат најмалку 8, а најмногу 15 страници
(приближно 38 000 карактери со празни места). Маргини: Top – 2,54, Down 0
2,54, Left - 3, Right – 2,5, Gutter 0 cm, Header – 1,25, Footer – 1,25. Текстот да
биде пишуван во проред 1,5 во Times New Roman со македонска поддршка, со
големина на буквите 12.
3. Насловот на трудот треба да стои во Header на секоја страница од трудот.
Фуснотите треба да се напишат со големина на буквите 10.
4. На првата страница треба да се напише името (имињата) и презимето
(презимињата) на авторите, по потреба и иницијалите на татковото име и
академската титула.
- На посебна страница да стои името на трудот без името на авторот,
- Трудовите освен на првата страница не треба да го содржат името на
авторот на другите страници.
5. На следните страници треба да бидат содржани:
- кратка содржина во 6-8 линии (приближно 500-600 карактери со празни
места);
- клучни зборови што ќе ја опишат темата опфатена во трудот и ќе бидат
напишани на крајот од секоја кратка содржина.
- текстот на самиот труд.
- користена литература

-

резиме и клучни зборови на англиски јазик

6. Цитирањата и забелешките треба да се ставаат на крајот од страницата и да
бидат последователно нумерирани со арапски бројки.
7. Табелите, графиконите и други илустрации треба да бидат со наслов и
последователно нумерирани со арапски бројки. На долната линија под секој
графикон треба да биде наведен изворот од каде истиот е преземен, додека
дополнителните коментари и објаснувања треба да бидат напишани во нов ред
под објаснувањето.
8. Цитирање на библиографијата треба да се направи на крајот од трудот.
9. Трудовите кои се доставени не им се враќаат на авторите (без оглед дали ќе
бидат или нема да бидат објавени во списанието).
Трудовите може да се достават:
- во печатен облик, задолжително со електронска верзија од истиот во прилог со
назнака „За образовни рефлексии“, на следната адреса:
Биро за развој на образованието
ул. „Руѓер Бошковиќ“ бр. 20
1000 Скопје, Р. Македонија

