ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ
„ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2020.“
Поштоване колегинице и колеге,
Обавештавамо вас да је Друштво дефектолога Србије на V Седници УО одржаној
21.06.2019. године донело одлуку о одређивању централне теме, термина и месту
одржавања предстојећих Дана дефектолога 2020.
Дани дефектолога 2020. биће одржани у Београду у периоду од 20. до 23. фебруара 2020.
Централна тема скупа:
„Контекстуални аспекти специјалне едукације и рехабилитације“
Подтеме:
1.
2.
3.
4.
5.

Рана интервенција – од дијагнозе до третмана
Клиничка пракса – савремене методе у раду
Предшколско васпитање и образовање – актуелни приступи у раду
Основношколско – инклузивно образовање - десет година касније
Средњошколско образовање – оспособљавање за квалитетан живот и
укључивање у свет рада
6. Установе за извршење кривичних санкција – на путу или странпутици
ресоцијализације
7. Компетенције и стандарди квалитета у раду дефектолога - приступи у
мониторингу и евалуацији
8. Социјална заштита - улога дефектолога у реформисаном систему
9. Законска регулатива – проблеми и могућа решења
10. Родитељи и породица деце, клијената, ученика и штићеника – актери и/или
партнери
11. Резултати истраживања и пројеката у дефектологији
12. Примери добре праксе ( видео сесија )
13. Радионице
Учесници конференције који желе да пријаве рад морају се прво регистровати у базу
аутора, на линку: https://forms.gle/afq9WeRdagjN69k18, уношењем свих потребних

података. Почев од ове године пријава радова вршиће се искључиво уносом текстуалних
елемената у јединствену базу аутора, без потребе за доставом сажетка у word формату.
Дакле, наглашавамо да радове не треба слати на e-mail: danidefektologa@gmail.com.
Пријаву радова у јединствени регистар аутора треба обавити до 15.12.2019. године, како би
благовремено извршили избор и обавестили вас да су ваши радови прихваћени и уврштени
у програм рада „Дана дефектолога 2020“. Обавештење о прихватању ваших радова можете
очекивати до 10.01.2020. године. Радови који буду приспели после назначеног рока неће
бити уврштени у програм рада „Дана дефектолога 2020“.
Због очкиваног великог броја радова један аутор може пријавити више радова, али само на
једном раду може бити наведен као први аутор. Уколико аутор пријави један ауторски рад
самостално, може пријавити и коауторске радове, али сваки само као други, трећи, и дање
редом аутор.
Апстракти радова морају да испуне следеће структуралне и техничке захтеве:
Структурални захтеви апстракта:
- увод
- методологију истраживања
- резултате истраживања
- опис / активности
- закључак
- кључне речи.
Наглашавамо да није потребно посебно издвајати наслове текстуалних целина (Увод,
Методологија истраживања, Резултати истраживања,...)
Техничке карактеристике апстракта:
- језик: српски (обавезујуће за ауторе из Србије)
- писмо: ћирилично (обавезујуће за ауторе из Србије)
- од 150 до 300 речи (≈2500 карактера, што је ограничено формом за унос)
- кључне речи 3 до 5
Време излагања биће 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 или usb fleš диску, који ћете
предати председавајућем -руководиоцу секције у оквиру које сте рад пријавили.
Посебна напомена која важи за све три сесије (Здравство и рехабилитација, Образовање и
Социјална заштита и превенција) - на предстојећим Данима 2020 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.
Према већ устаљеној традицији на предстојећим Данима дефектолога 2020. 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.
Присуство Конференцији биће могуће и за студенте, на основу ограниченог броја
повлашћених котизација. Студенти који буду остваривали приступ конференцији на основу
повлашћене - студентске котизације учествују САМО као пасивни учесници. Студенти
мастер и докторских студија пријављују и излажу радове равноправно са осталим колегама
дефектолозима, плаћањем пуног износа котизације.
Све додатне информације о организацији скупа, локацији одржавања, оквирни програм
рада, трошкови котизације, предлог смештаја по повлашћеним ценама организатора скупа,
биће објављене у II позиву, почетком новембра.
С поштовањем,
У Београду 07.10.2019.
ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Друштва дефектолога Србије

Синиша Ранковић ,
дипл.дефектолог

