СТРУЧНО НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
„ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2019.“
- ДРУГО ОБАВЕШТЕЊЕ Поштоване колегинице и колеге,
Ово је друго обавештење и позив заинтересованим ауторима да пријаве своје стручне радове за
предстојећу Стручно-научну конференцију са међународним учешћем – Дани дефектолога 2019.
Конференција ће биће одржана на Златибору, у Конгресном центру хотела „Златибор-Мона“, у
периоду од 21. до 24. фебруара 2019,.
Централна тема скупа носи наслов „Превентивни, стимулативни и корективни рад у специјалној
едукацији и рехабилитацији“
Подтеме:
1. Стимулативно окружење у едукацији и рехабилитацији деце са сметњама у развоју и
инвалидитетом
2. Превентивни, стимулативни и корективни рад у:
- установама здравствене заштите
- установама предшколског васпитања и образовања
- основним и средњим школама
- школама за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом
3. Превенција регресије штићеника у установама социјалне заштите
4. Превенција и корекција поремећаја понашања деце, ученика и штићеника
5. Родитељ као партнер у едукацији и рехабилитацији детета
6. Прикази истраживања у дефектологији
7. Примери добре праксе (видео сесија)

Активности конференције биће организоване у четири дана, према програму који ће бити
утврђен у другој половини јануара 2019, након коначне селекције и организације приспелих
радова.
У пленарном делу програма, другог дана Конференције, биће уврштени и усмено презентовани
радови аутора по позиву и изабрани радови.
Након пленарног дела Конференције све програмске активности биће организоване у три сесије:
Образовање, Здравствена заштита и рехабилитација, Социјална заштита, са тематским блоком
Превенција и третман поремећаја понашања. Радови по сесијама биће презентовани усмено, или
кроз постер презетнације, углавном према избору аутора 1.
У наредном делу обавештења дајемо преглед структурални и техничких захтева, који су
обавезујући у припреми апстракта и касније, код писања радова.
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 USB fleš диску, који ћете предати
председавајућем секције у оквиру које сте рад пријавили на „Данима дефектолога 2019.“.
Посебна напомена која важи за све три сесије (Здравство и рехабилитација, Образовање и
Социјална заштита и превенција) - на предстојећим Данима 2019 неће бити могуће
презентовање радова кроз видео приказ, у оквиру сесија са усменим излагањем.
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НАПОМЕНА: Радови са предлогом за усмену презентацију, који према оценама рецензената не буду задовољили
структуралне захтеве и који немају потребан стручан квалитет биће уврштени у део програма са постер
презентацијама

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 2019. 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.
Поступак пријаве радова:
Учесници конференције који желе да пријаве рад морају се прво регистровати у базу аутора, на
линку: https://goo.gl/forms/rMOfmQwBZVBAh00w1, уношењем свих потребних података. Слање
апстракта радова на мејл: danidefektologa@gmail.com није опција и сви аутори ће бити
обавештени слањем генерисане поруке о исправном поступку за пријaву. Ова адреса ће бити
коришћена за посредну преписку аутора са рецензентима.
Уколико на једном раду учествује више аутора неопходно је да се засебно пријави сваки од
учесника, али се рад учитава само код уноса података за првог аутора.
Аутори који имају више радова пријављују се посебно за сваки рад.
Радове у облику апстракaта треба доставити Друштву дефектолога Србије до 15. 12. 2018. године,
како би благовремено извршили избор и обавестили вас да су ваши радови прихваћени и
уврштени у програм рада „Дана дефектолога 2019.“. Обавештење о прихватању ваших радова
можете очекивати до 10.01.2019. године.
Радови који буду приспели после назначеног рока неће бити уврштени у програм рада „Дана
дефектолога 2019.“.
За све нејасноће и додатне информације позивамо Вас да се писаним путем обратите на мејл
адресу Конференције danidefektologa@gmail.com.
С поштовањем,
У Београду 05. 12. 2018.
ПРОГРАМСКИ ОДБОР
СТРУЧНО НАУЧНЕ КОНФЕРЕНЦИЈЕ СА МЕЂУНАРОДНИМ УЧЕШЋЕМ
„ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2019.“

