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И оваа година, традиционално, во периодот 
од 7 до 9 ноември 2014 година, на Факулте-
тот за специјална едукација и рехабилитаци-
ја во Белград, Република Србија, се одржа 
осмата по ред Mеѓународна научна конфе-
ренција на тема „Специјална едукација и ре-
хабилитација денес“. На трите конференцис-
ки денови беа презентирани трудови  од 
страна на реномирани истражувачи и прак-
тичари од областа на специјалната едукација 
и рехабилитација од Република Србија, но и 
од земјите од странство како Црна Гора, Хр-
ватска, Босна и Херцеговина, Словенија, 
Македонија, Русија, Италија и Грција. Тру-
довите беа поделени во следните актуелни 
области според кои беа организирани и 
сесиите на оваа конференција: 
 Техники на процена во специјалната еду-

кација и рехабилитација; 
 Облици на третман во специјалната еду-

кација и рехабилитација; 
 Нарушувања во однесувањето, деликвен-

ција, зависничко однесување и крими-
нал: превенција и рана интервенција; 

 Нарушувања во однесувањето, деликвен-
ција, зависничко однесување и крими-
нал: третман и превенција на рецидиви; 

 Traditionally, this year as well, during the 
period from 7th to 9th November 2014, the 8-
th International scientific conference 
“Special education and rehabilitation today” 
was held at the Faculty of Special Education 
and Rehabilitation in Belgrade, Republic of 
Serbia,. During the three conference days, 
many papers were presented by reputable 
researchers and practitioners form Republic 
of Serbia, but also form the abroad countries 
Montenegro, Croatia, Bosnia and Herze-
govina, Slovenia, Macedonia, Russia, Italy 
and Greece. All paper presentations were 
separated in the following fields, according 
to which the conference sessions were orga-
nized: 
 Assessment techniques in special 

education and rehabilitation; 
 Forms of treatment in special education 

and rehabilitation; 
 Behavioral disorders, delinquency, 

addictive behavior and crime: prevention 
and early intervention; 

 Behavioral disorders, delinquency, addic-
tive behavior and crime: treatment and 
relapse prevention; 
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 Воспитание и образование на лицата со 
инвалидност; 

 Квалитет на животот кај лицата со инва-
лидност. 

Конференцијата беше отворена на 7 ноем-
ври од страна на деканот на Факултетот за 
специјална едукација и рехабилитација, 
проф. д-р Јасмина Ковачевиќ. По поздравни-
те обраќања, следуваа пленарните предава-
ња на г-ѓа Елена Чернеева од Интернацио-
налниот институт за аутизам во Краснојар-
ск, Русија и г-ѓа Игнација Мариа Бартолини 
од Универзитетот во Палермо, Италија. Пре-
давањето на г-ѓа Елена Чернеева беше на 
тема „Интернационалниот институт за аути-
зам како ресурс за современа практика во 
високообразовниот систем при обезбедува-
ње на помош за лицата со аутизам“. Во вто-
рото предавање, г-ѓа Игнација Бартолини ги 
пренесе италијанските искуства во врска со 
превенцијата на врсничкото насилство. 
На оваа конференција со свои трудови учес-
твуваа и автори од Институтот за дефекто-
логија при Филозофскиот факултет во Скоп-
је. Проф. д-р Владимир Трајковски и Тамара 
Цицковска пријавија труд на тема „Инклузи-
ја на децата со аутистичен спектар на нару-
шувања во редовните училишта од југоза-
падна Македонија“, додека Катерина Мит-
ревска и проф. д-р Владимир Трајковски 
имаа труд со наслов „Степенот на зависност 
во секојдневното функционирање на децата 
со аутизам во споредба со децата со лесна 
интелектуална попреченост“. Проф. д-р Зора 
Јачова, проф. д-р Лена Дамовска и м-р Маја 
Филиповска беа автори на трудот „Ставови-
те на воспитувачите во однос на инклузијата 
на децата со посебни потреби во редовните 
предучилишни установи“. 
Покрај предвидените сесии, на последниот 
конференциски ден беше реализирана и ра-
ботилница од страна на г-ѓа Безрукова 
Наталиа Петровна од Државниот педагошки 
универзитет во Краснојарск, Русија, на тема 
„Можности за употреба на унифицирана ко-
лекција на дигитални образовни средства во 
образованието на децата со посебни потреби 
и развојни нарушувања“. По кафе-паузата за 
сумирање на генералните впечатоци, Конфе-
ренцијата беше затворена. 

  Education of persons with disabilities 
and developmental disorders; 

 Quality of life of persons with 
disabilities. 

On 7th of November, the conference was 
opened by the Dean of the Faculty of Special 
Education and Rehabilitation, Jasmina 
Kovachevikj Phd. After the opening speeches, 
the plenary sessions by Mrs. Elena A. 
Cherneeva form the International Autism 
Institute in Krasnoyarsk, Russia and Mrs. 
Ignazia Maria Bartholini form the University of 
Palermo, Italy were held. The presentation of 
Mrs. Elena Cherneeva covered the topic “The 
International Autism Institute (AIA) as a 
resource of contemporary practice of higher 
education system in realization of assistance to 
persons with autism”. In the second lecture, 
Mrs. Ignazia Bartholini shared the Italian 
experiences related to prevention of peer 
violence. 
At this conference, authors form the Institute of 
Special Education and Rehabilitation at the 
Faculty of Philosophy in Skopje took part as 
well with their own papers. The paper of 
Vladimir Trajkovski PhD and Tamara 
Cickovska was “Inclusion of children with 
autism spectrum disorders in mainstream 
schools in southwestern Macedonia” and 
Katerina Mitrevska and Vladimir Trajkovski 
Phd were authors of the paper “The level of 
dependence in daily functioning of children 
with autism compared to children with mild 
intellectual disability”. Zora Jachova Phd, Lena 
Damovska PhD and Maja Filipovska MA, 
presented the paper “Attitudes of preschool 
teachers towards inclusion of children with 
special needs in regular preschool facilities”.  
After the anticipated sessions, on the last 
conference day, the workshop “Possibilities for 
unified collection of digital educational 
resources in teaching children with disabilities 
and developmental disorders” was realized by 
Mrs. Berzukova Natalia Petrovna form the 
State Pedagogical University, Krasnoyarsk, 
Russia. After the coffee break intended for 
summarizing the general impressions, the 
conference was closed. 

 


