ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ
„ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2018.“
Поштоване колегинице и колеге,
Обавештавамо Вас да је Друштво дефектолога Србије на XIV Седници УО одржаној
30.08.2017. године донело одлуку о одређивању централне теме, термина и месту
одржавања предстојећих Дана дефектолога 2018.
Дани дефектолога 2018. биће одржани у Нишу у периоду од 01. до 04. фебруара 2018.
Централна тема скупа:

"Планирање дефектолошког рада - изазови, проблеми, решења“
Подтеме:
1. Примери програма ране интервенције у актуелној пракси
2. Изазови и проблеми реализације плана и програма рада у школама за ученике са
сметњама у развоју
3. Програми додатне дефектолошке подршке ученицима са удруженим сметњама у
инклузивном образовању
4. Искуства дефектолога у мултидисциплинарном тиму
5. Планирање дефектолошког рада у установама социјалне заштите за децу са
сметњама у развоју и особе са инвалидитетом
6. Програми рехабилитације особа са поремећајем понашања
7. Планирање и апликација асистивне технологије у специјалној едукацији и
рехабилитацији
8. Програми рада са родитељима ученика / корисника / пацијената / са сметњама у
развоју, инвалидитетом и поремећајем понашања
9. Прикази резултата истраживања у дефектологији
10. Примери добре праксе (видео сесија)
Молимо Вас да радове у облику апстракaта, доставите Друштву дефектолога Србије до 01.
12.2017. године, како би благовремено извршили избор и обавестили Вас да су Ваши
радови прихваћени и уврштени у програм рада „Дана дефектолога 2018“. Обавештење о
прихватању ваших радова можете очекивати до 25.12.2017. године.

Радови који буду приспели после назначеног рока неће бити уврштени у програм рада
„Дана дефектолога 2018“.
Апстракт радова слати на у електронској форми на e-mail: danidefektologa@gmail.com, са
назнаком „Апстракт за Дане дефектолога 2018 – Име и презиме аутора“.
Апстракти радова морају да испуне следеће структуралне и техничке захтеве:
Структурални захтеви апстракта:
- увод
- методологију истраживања
- резултате истраживања
- опис / активности
- закључак
- кључне речи.
Техничке карактеристике апстракта:
- језик: српски
- писмо: ћирилично (обавезујуће за ауторе из Србије)
- формат: А4
- фонт: Times Now Roman
- аутор- аутори: 14 поинта
- установа: 12 поинта- курзив
- текст: 12 поинта
- од 150 до 300 речи
- време излагања је ограничено на 8-10 минута
- постер презентација ће се организовати у холу и посебно се означава у aпстракту.
- обавезно назначити за коју секцију (подсекцију) пријављујете рад, као и контакт
податке аутора апстракта
- комлетан рад у електронској форми доставити на e-mail: danidefektologa@gmail.com
након обавештења да Вам је рад прихваћен, као и на CD-у који ћете предати
председавајућем -руководиоцу секције у оквиру које сте рад пријавили на „Данима
дефектолога 2018“.
Уз апстракт аутори су обавезни да попуне образац за електронску регистрацију пријаве
(у прилогу позивног писма).
Посебна напомена, која важи за све три сесије (Здравство и рехабилитација, Образовање и
Социјална заштита и превенција) - на предстојећим Данима 2018 неће бити могуће
презентовање радова кроз видео приказ, у оквиру сесија са усменим излагањем. Радови
аутора који планирају презентацију кроз видео приказ биће распоређени у оквиру
посебне сесије – подтеме“Примери добре праксе (видео сесија)“. За учешће на овој сесији
ауторима ће бити на располагању 2-3 минута за уводну реч и 8-10 минута трајања видео
материјала, што су обавезујући технички услови у припреми видео приказа.
И на предстојећим Данима дефектолога 2018 биће организована сесија са радионицама.
Уколико имате праву идеју, пример из праксе или научно-истраживачког рада, имате и
могућност да је реализујете на динамичан и занимљив начин, кроз радионицу у трајању
до 90 минута.

Молимо све заинтересоване за учешће у сесији са радионицама да у пријави за
реализацију радионице напишу адекватан садржај саме радионице дужине до 3000
карактера за размацима, уз обавезно навођење следећих елемената:
- општи циљ радионице,
- оптимални број учесника радионице,
- конкретне активности за учеснике које упућују на интерактивни начин рада, и
- конкретна знања и вештине које ће учесници стећи или унапредити током радионице.
Приликом селекције и избора радионице, узимаће се у обзир испуњеност наведених
услова, као и актуелност тематског оквира радионице.
Дани дефектолога 2018. биће одржани у Нишу у периоду од 01. до 04. фебруара 2018.
Све додатне информације о организацији скупа, оквирни програм рада, трошкови
котизације, предлог смештаја по повлашћеним ценама организатора скупа, биће
објављене у II позиву, средином новембра месеца.
С' поштовањем,
У Београду 02.10.2017.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Друштва дефектолога Србије
Синиша Ранковић , дипл.дефектолог

