ПРВО ОБАВЕШТЕЊЕ

„ДАНИ ДЕФЕКТОЛОГА 2017.“
Поштоване колегинице и колеге,

Обавештавамо Вас да је Друштво дефектолога Србије на XI Седници УО одржаној
20.10.2016. године донело одлуку о одређивању тема предстојећих Дана дефектолога
2017.
Централна тема скупа:

"Актуелни приступи у раду са децом са сметњама и тешкоћама у развоју и особама са
инвалидитетом и поремећајeм понашања"
Подтеме:





Препреке и ограничења у дефектолошкој пракси
Установљавање и стандардизација дефектолошког дијагностичког
инструментријума
Присутност родитеља у процесу образовања и рехабилитације деце и младих са
сметњама у развоју - помагачи или ометачи
Брига о особама са инвалидитетом након завршетка школовања - друштвени
статус, животни проблеми и могућа решења

Молимо Вас да радове у облику апстракaта, доставите Друштву дефектолога Србије до 10.
12. 2016. године, како би благовремено извршили избор и обавестили Вас да су Ваши
радови прихваћени и уврштени у програм рада „Дана дефектолога 2017“. Обавештење о
прихватању ваших радова можете очекивати до 20.12.2015. године.
Радови који буду приспели после назначеног рока неће бити уврштени у програм рада
„Дана дефектолога 2017“.
Апстракт радова слати на у електронској форми на e-mail: danidefektologa@gmail.com, са
назнаком „Апстракт за Дане дефектолога 2017 – 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
- 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 2017“.

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 2017. биће одржани у Новом Саду у периоду од 9. до 12. фебруара 2017.

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 24.10.2016.

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА
Дрштва дефектолога Србије
Синиша Ранковић , дипл.дефектолог

