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„СОВРЕМЕНИ ТРЕНДОВИ ВО ДЕФЕКТОЛОШКАТА
ТЕОРИЈА И ПРАКСА“

16-18 јуни, 2016 Охрид, Р.Македонија
_____________________________________________________________________
ИНФОРМАЦИИ ЗА КОНФЕРЕНЦИЈАТА
Организатори:
 Сојузот на дефектолози на Република Македонија;
 Филозофски факултет-Универзитет Св.Кирил и Методиј, Скопје;
Категории (подрачја) и теми:
 Клинички стратегии и трендови во рехабилитација на лицата со попреченост;
- Етиолошки аспекти на попреченоста;
- Актуелни пристапи во превенција и детекција ;
- Примена на раната дијагностика и нејзиното значење;
- Избор на методи и техники за процена ;
- Современи трендови во третманот на лицата со попреченост;
 Воспитание и образование на лицата со попреченост;
- Позитивни искуства од инклузија во предучилишните установи;
- Позитивни искуства од инклузија во редовните основни училишта;
- Инклузија во средното образование;
- Актуелности во едукација и воспитанието на лицата со попреченост во
посебните основни училишта.
 Социоекономски аспекти на состојбата со лицата со попреченост;
Унапредување на квалитетот на живот на лицата со попреченост;
- Родителите и семејствата на лицата со попреченост како активни учесници
во сите сегменти од процесот.
- Социјална инклузија на лицата со попреченост ;
- Модели на работа со лицата со попреченост во дневните центри и
установите за социјална заштита;
- Професионална рехабилитација и вработување на лицата со попреченост;
- Возрасно доба и стареење на лицата со попреченост;
- Улогата на НВО- сектор во јавната свест и поддршка на лицата со
попреченост;
- Законодавна и институционална поддршка на лицата со попреченост;
 Законски регулативи кои го одредуваат професионалниот статус на дефектологот и
логопедот во практиката;
- Образование на дефектолозите и логопедите во Р.Македонија и странство
- Професионалниот статус на дефектологот и логопедот во здравствена, образовна
и социјална установа

1

Цели на конференцијата:
 Вмрежување и зајакнување на комуникацијата на едукаторите, истражувачите,
медицинските лица, родителите и на сите оние што се посветени на подобрување на
квалитетот на живот на лицата со попреченост; размена на искуства и сознанија и
давање предлози за унапредување на дијагностиката, рехабилитацијата и
едукацијата на лицата со попреченост; согледување на предизвиците со кои треба да
се соочи Република Македонија во насока на унапредување на состојбата со лицата
со попреченост.
Целни групи:
 Стручни лица - дефектолози (различни профили), логопеди, педијатри, психијтри,
психолози, педагози, социјални работници, наставници идр;
 Институции кои се занимаваат со образование, рехабилитација и третман и заштита
на лицата со попреченост;
 Родители на деца со попреченост;
 Претставници од централната и локалната власт;
 Невладини организации;
Официјален јазик на конференцијата:
 Македонски јазик
 Англиски јазик
Форми на учество:
 Пленарно излагање
 Усно излагање
 Постер презентација
 Учество без излагање
Пријава за учество:
 Потполнување на „Формулар за пријава на учество“ на веб-страницата:
www.sojuznadefektolozi.org По пријавување за учество ќе добиете формулар за
предрегистрација со одредена цена на котизација а по уплатена котизација ќе добиете
потврдна листа со референтен број која задолжително треба да ја носите со себе при
пристигање на Конференцијата. Доколку во рок од 5 дена по пријавувањето не
добиете повратна информација Ве молиме повторно да се обратите на меил
адресата.
Пријава на трудови:
 Потполнување на „Формулар за Пријава на труд“ на веб-страницата:
www.sojuznadefektolozi.org
 Преку електронска пошта на е-mail адресa:dsojuz@yahoo.com
Публикации:
 Сите пријавени трудови што ќе добијат позитивна рецензија ќе бидат објавени во
Зборник на трудови
Упатство за пишување на апстракти и трудови:
 Упатството за пишување апстракти и трудови на македонски и англиски јазик се
дадени во упатство за автори и може да се превземе од веб-страницата:
www.sojuznadefektolozi.org
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Котизација:
 Уплати извршени до 10-ти Мај - 2000 денари (за учесници од Р. Македонија), 50 евра
(за учесници од странство)
 Уплати извршени по 10-ти Мај - 3000 денари (за учесници од Р. Македонија), 80 евра
(за учесници од странство)
 Членовите на Сојузот на дефектолози на Р.Македонија (со регулиран статус во
последните две години) се ослободени од котизација, а за учество на конференцијата
треба да платат „членарина зо конференции“ во висина од 1500 денари до 10-ти Мај.
 Членовите на Друштвото на дефектолози на Војводина плаќаат котизација од 25 евра
во согласност со потпишаниот договор за соработка.

 Котизацијата вклучува: учество на симпозиумот, зборник, печатени материјали,
сертификат за учество, освежувањa во текот на паузите.
 Котизација за учество на работилница: За учество на работилница се плаќа
дополнителна котизација од 600,00 денари најкасно до 1.Јуни по престходно
пријавување

 УПЛАТА НА КОТИЗАЦИЈАТА:
 За уплатата од Р.Македонија: Уплатата на котизацијата треба да се изведе на
сметката: 210-0410924401-65 НЛБ Тутунска банка А.Д Скопје
 За уплати од странство: Уплатата на котизација се врши на жиро сметка на „Сојуз
на дефектолози на Р.Македонија“, Жиро сметка: МК 07210722000016557
Swift:
TUTNMK 22, Банка: НЛБ Тутунска банка А.Д. Скопје
Сместување:
Конференцијата ќе се одржи во хотелите Пела, Тино и Климетица во Охрид.
Регистрација на учесниците е во х. Пела во Охрид во Четврток, на 16 Јуни, 2016 од 12-16
часот. Пансионот започнува со вечера, а заминувањето е предвидено за во Сабота на 18
Јуни 2016 (се завршува со ручек).
Цени за сместување:
Хотели: Пела, Тино, Климетица Цена по особа за еден пансион
Вид на соба

Полупансион (доручек и вечера)

Полн пансион

двокреветна

1900 денари или 30 €

2200 денари или 35 €

еднокреветна

2450 денари или 40 €

2900 денари или 45 €

 Во цената за сместување е вклучена свечената вечера на 17.Јуни 2016 година,
туристичка такса и ДДВ
 Доколку учесниците на симпозиумот се сместени во сопствена режија, доплатата за
свечената вечера изнесува 750 денари.
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 Резервацијата во хотелот треба да ја направите сами во согласност со опцијата која
сте ја избрале при потполнување на формуларот за пријавување. Резервацијата за
сите три хотела е исклучиво на E-mail: bookongsohrid@pelagroup.com.mk во Хотел
"Пела" или на тел: 075-484 260. Ве молиме благовремено пријавете се.
Значајни датуми:
 31.03.2014 година – краен рок за пријавување на апстракти за трудови
 10.04.2014 година – известување за прифаќање на апстрактите
 10.05.2016 година – краен рок за доставување на трудовите
 10.05.2016 година- краен рок за рана уплата на котизација
 01.06.2016 година- краен рок за пријавување на учество на конференцијата
 01.06.2016 година- краен рок за доставување на презентациите
 16-18.06.2016 година- одржување нa конференцијата

