Друштво на дефектолози Војводина (Нови Сад, Србија)
Сојуз на дефектолози на Р.Македонија (Скопје, Македонија)
Здружение за подршка и креативен развој на деца и млади (Тузла, БиХ)
Ресурсен центар за специјална едукација (Белград, Србија)

Ве покануваат на

Меѓународна конференција

„Социјална инклузија на лицата со инвалидност:
значење и програми за подршка“
Конференцијата ќе се одржи на 26. мај 2017. година, во просториите на
Средното училиште „Милан Петровиќ“ во Нови Сад (ул. Бате Бркича бб), од
9.00 до 18.00 часот.
Конференцијата е наменета за стручни лица кои работат со деца, млади и
возрасни лица од сите способности во различни сектори (дефектолози,
социјални работници, лекари, психолози, логопеди, наставници идр.), за
вработените во јавни сервиси и управи, медиуми, студенти и сите други кои
се заинтересирани за оваа област.
Конференцијата е акредитирана како облик на стручно усовршување на
вработените во установите за социјална заштита.
Организаторите на конференцијата ќе објават Зборник на трудови од сите
прифатени излагања.
Како да пријавите учество?
Учество без излагање се пријавува со уплата на котизација на назначената
сметка, а учество со излагање се пријавува со праќање на труд на
назначената меил адреса (уплатата на котизација се врши по добивање на
потврда за прифаќање на излагањето).
Износот на котизација по лице за учество на Конференцијата е 1.000
динари (околу 8 евра), за сите категории на учесници.

Важни датуми:
- Пријава на излагање (со доставување на трудот): до 28.4. (април) 2017.
- Пријава на учество без излагање (со уплата на котизација): до 15.5. (мај)
2017.
- Известување на учесниците за прифаќање на трудовите: до 5.5. (мај) 2017.
- Уплата на котизација за сите учесници: 15.5. (мај) 2017. година.
Напомена: Износот на котизација уплатена по 15.5. (мај) 2017. година се
зголемува за 20%.
Упатство за пријава на трудови
Своите излагања можете да ги пријавите со доставување на трудот
најкасно до 28.4. 2017. Година на меил адреса:
konferencija.defektologa@gmail.com
Трудот мора да ги има следните карактеристики:
Format na dokumentot: Microsoft Word (.doc ili .docx)
Jazik: srpski ili angleski
Pismo: latinično
Obem: od 4 do 6 strani A4 format t.e pomegu 7.200 i 10.800
karakteri so razmak (ne smetajki ja literaturata)
Font: Times New Roman
Golemina na bukvite: naslov - 14 pt, bold, CAPS LOCK
avtori so afilijacii – 12 pt, regular
apstrakt (do 250 zborovi) – 12 pt, regular
klučni zborovi (od 3 do 5) – 12 pt, italic
tekst na trudot – 12 pt, regular
literatura – 11 pt, regular
Stil na citiranje: APA 6
Trudot treba da sodrži: Apstrakt, Uvod, Cel, Metodi, Rezultati, Zaklučoci i
Literatura.
Site prijaveni trudovi se upatuvaat na međunarodna recenzija.
Dolžina na usnite izlaganja e ograničena na 10 minuti.
Poster prezentaciite treba da se so maksimalna golemina 80x100cm, portret ili
landscape pozicija, so jasno vidliv tekst na odalecenost od 2m. Poster
prezentaciite avtorite gi nosat na Konferencijata.
Opšti

napomeni:

Tekstovite na trudovite nema da bidat dadeni na jazično

lektoriranje. Avtori snosat lična odgovornost za sodržinata na prijavenite izlaganja
i dostavenite trudovi.
Program na Konferencijata
Točen Program na Konferencije ke bide javno objaven na Internet portalot na
Društvoto na defektolozi na Vojvodine (www.defektolozi.rs) 15 dena pred
početok na sobirot, t.e. do 11.5. (maj) 2017. godina.
Prijavi i informacii na:
konferencija.defektologa@gmail.com
Vo očekuvanje na Vašata prijava za učestvo na Konferencijata i sredba so Vas
vo Novi Sad, srdečno Ve pozdravuvame!
Za site ucesnici od R.Makedonija postoi moznost za organiziran prevoz i
smestuvanje. Ve molime dokolku ste zainteresirani prijavete se na e-mail:
sojuz_defektolozi@yahoo.com
Organizacionen odbor na Konferencijata

