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Во организација на студентите од Едукациско-
рехабилитацискиот факултет од Универзите-
тот во Загреб, во периодот од 11 - 13 април 
2014 година, во просториите на факултетот -
во Универзитетскиот кампус Боронгај, се одр-
жа Меѓународен конгрес на студентите од 
Едукациско-рехабилитацискиот факултет под 
името ЕРФУСС...’14. ЕРФУСС...’14 претста-
вува желба на студентите од Едукациско-реха-
билитацискиот факултет за обединување на 
комплементарните струки, со една цел – тим-
ска работа и интер/транс/мултидисциплинарен 
пристап, што е содржано и во самото име на 
конгресот, кое претставува кратенка за: „Еду-
кациско-рехабилитациски факултет во сора-
ботка со...“.  
На конгресот, кој беше под покровителство на 
претседателот на Р. Хрватска г-дин Иво Јоси-
повиќ, Градот Загреб и Здружението на дипло-
мирани студенти на Едукациско-рехабилита-
цискиот факултет на Универзитетот во Загреб, 
беа пријавени вкупно 247 студенти од Хрват-
ска, Словенија, Македонија, Босна и Херцего-
вина, Србија, Полска и Финска. Богатата и раз-
новидна програма на конгресот вклучуваше 6 
пленарни предавања, 17 работилници, 42 ак-
тивни студентски излагања, како и културно-
забавни активности. Конгресот беше свечено 
отворен со поздравен говор од претседате-
лот на Р. Хрватска, г-дин Иво Јосиповиќ, кој 
во негово отсуство беше прочитан од член 
на  Организацискиот  одбор,  по  што  следеа 

The International Congress of the students from 
the Faculty of Education and Rehabilitation, 
named ERFUSS…’14, organized by the 
students of Faculty of Education and 
Rehabilitation, at the University of Zagreb, was 
held from 11 - 13 April 2014, at University 
Campus Borongaj. ERFUSS…’14 presents the 
desire of the students from the Faculty of 
Education and Rehabilitation for unification of 
the complementary fields, with one goal - team 
work and inter/trans/multidisciplinary 
approach, contained in the name of Congress, 
which is an abbreviation for: “Faculty of 
Education and Rehabilitation in collaboration 
with …”. 
At the Congress, which was sponsored by the 
President of the Republic of Croatia, Mr. Ivo 
Josipovic, the City of Zagreb and the 
Association of graduate students of Faculty of 
Education and Rehabilitation, at the University 
of Zagreb, there were 247 students from
Croatia, Slovenia, Macedonia, Bosnia and 
Herzegovina, Serbia, Poland and Finland. The 
rich and the diverse program of the Congress 
included 6 plenary lectures, 17 workshops, 42 
active students’ presentations, as well as 
cultural and entertainment activities. The 
congress was opened with a welcome speech by 
the President of the Republic of Croatia, Mr. 
Ivo Josipovic, which in his absence was read by 
a   member  of  the  Organizational  Committee, 
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обраќањата на: деканката на Едукациско-ре-
хабилитацискиот факултет, проф. д-р Анто-
нија Жижак, проректорката за студии и 
студенти на Универзитетот во Загреб, проф. 
д-р Блаженка Дивјак и претседателката на 
Здружението на дипломирани студенти на 
Едукациско-рехабилитацискиот факултет на 
Универзитетот во Загреб, проф. д-р Зрињка 
Станчиќ. Програмата беше збогатена и со 
присуството на претставниците на градот 
Загреб: Лада Жамарија, стручен соработник 
во Градската канцеларија за социјална заш-
тита на лицата со инвалидност и Ванда Баз-
менјак, советник во Градската канцеларија 
за образование, култура и спорт. Свечениот 
дел беше заокружен со видеопорака од чле-
новите на Организацискиот и Програмскиот 
одбор на конгресот, преку која ги поздравија 
сите присутни. Студентските излагања беа 
организирани во текот на три дена,  поделе-
ни во две сесии, претпладневна и попладнев-
на, помеѓу кои се одржуваа интерактивните 
работилници, кои предизвикаа голем инте-
рес кај студентите. 
Институтот за дефектологија, при Филозоф-
скиот факултет во Скопје, го претставија 10 
студенти на додипломски студии, придружу-
вани од м-р Ирена Новаческа. Ана Костади-
новска и Лина Милошевска, под менторство 
на проф. д-р Даниела Димитрова-Радојичиќ, 
зборуваа на тема Брајовото писмо како 
средство за комуникација на слепите лица; 
Гордана Благојевска и Лазар Трифуновиќ, 
под менторство на проф. д-р Зора Јачова, 
презентираа за Психолошката основа на 
знаците од областа религија во американ-
скиот знаковен јазик и македонскиот знако-
вен јазик. Под менторство на проф.  д-р Вла-
димир Трајковски свое излагање имаа 6 сту-
денти: Нермин Рашитовиќ и Марија Димов-
ска на тема Рана интервенција кај деца со 
аутизам; Стефани Накова и Симона Танеска 
зборуваа за Невербалната комуникација кај 
лица со церебрална парализа, а Ема Донев-
ска и Андријана Кудрановиќ презентираа за 
Инклузијата на деца со Даунов синдром во 
редовна настава. Големиот број студентски 
излагања со различна тематика беа просле-
дени со интерес, бројни прашања и плодна 
дискусија од страна на аудиториумот, што 
секако резултираше со размена на теоретски 

followed by the speeches of the Dean of the 
Faculty of Education and Rehabilitation, Prof. 
Antonija Zhizhak, PhD; the Vice-Rector for 
Studies and Students at the University of 
Zagreb, Prof. Blazhenka Divjak, PhD; and the 
President of the Association of graduate 
students of Faculty of Education and 
Rehabilitation, at the University of Zagreb, 
Prof. Zrinjka Stanchikj, PhD. The program was 
enriched by the presence of representatives of 
the City of Zagreb: Lada Zhamarija, an 
associate at the City Office for social care of 
persons with disabilities and Vanda Bazmenjak, 
counselor at the City Office for Education, 
Culture and Sport. The ceremonial part was 
completed with a video message from the 
members of Organizational and Program 
Committee of Congress, through which they 
welcomed the present. The students’ 
presentations were organized in three days, 
divided into two sessions, morning session and 
afternoon session, between which interactive 
workshops were held, which aroused great 
interest among students. 
The Institute for Special Education and 
Rehabilitation, at the Faculty of Philosophy in 
Skopje, was represented by 10 undergraduate 
students, accompanied by Irena Novacheska, 
MA. Ana Kostadinovska and Lina 
Miloshevska, under the mentorship of Prof. 
Daniela Dimitrova-Radojichikj, PhD. They 
presented the topic: Braille alphabet as a tool 
of communication of the blind people; Gordana 
Blagojevska and Lazar Trifunovikj, under the 
mentorship of Prof. Zora Jachova, PhD, 
presented the Psychological basis of the signs 
of filed religion in American Sign Language 
and Macedonian Sign Language; and under the 
mentorship of Prof. Vladimir Trajkovski, PhD, 
6 students had their presentations: Nermin 
Rashitovikj and Marija Dimovska on the topic: 
Early intervention for children with autism; 
Stefani Nakova and Simona Taneska talked 
about Nonverbal communication in people with 
cerebral palsy; and Ema Donevska and 
Andrijana Kudranovikj presented the topic 
Inclusion of children with Down syndrome in 
regular classes. The large number of students’ 
presentations with different topics, were 
followed by great interest, numerous questions 
and productive discussion by the audience, 
which of course resulted in exchange of 
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и практични искуства од областа на едука-
цијата и рехабилитацијата на лицата со ин-
валидност, како и зголемување на нивните 
стручни компетенции. 
Конгресот беше свечено затворен со обраќа-
њето на продеканката за настава, проф. д-р 
Мирјана Ленчек и претставник од Одборот
на конгресот, со надеж и желба за повторна 
средба, соработка и дружење, по што следу-
ваше музичка програма и свечен ручек за 
сите учесници. 

theoretical and practical experiences in the field 
of education and rehabilitation of persons with 
disabilities, and increasing their professional 
competencies. 
The congress was officially closed by the 
speech of the Vice Dean for Education, Prof. 
Mirjana Lenchek, PhD, and a representative of 
the Committee of the Congress, with hope and 
desire for reunion, collaboration and fellowship. 
At the end there was a musical program and 
lunch for all participants. 

 


