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Традиционално и оваа година Институтот за 

дефектологија при Филозофскиот факултет 

го одбележа 3 Декември, Меѓународниот 

ден на лицата со инвалидност. Во организа-

ција на Институтот, беа организирани два 

настана на Филозофскиот факултет.  

Првиот настан, кој се реализираше на 03. 12. 

2015 година, беше организиран во соработка 

со студентите од Институтот за дефектоло-

гија и студентите од Педагошкиот факултет 

во Скопје „Св. Климент Охридски“, Архи-

тектонскиот факултет, Факултетот за ликов-

на уметност и од Факултетот за музичка 

уметност. Во официјалниот дел од програ-

мата свое обраќање имаше Стефани Накова, 

студент од Институтот за дефектологија, 

проф. д-р Зора Јачова, раководителка на 

Институтот за дефектологија и  проф. д-р 

Велимир Стојковски, ректор на Универзите-

тот „Св. Кирили и Методиј“ од Скопје.  

Покрај обраќањата, програмата ја збогатија 

студентите од Педагошкиот факултет „Св. 

Климент Охридски“ во Скопје: Џенгис Ме- 

медовски ја изведе песната „Тајно моја“ на 

знаковен јазик, а Александар Матовски ја 

презентираше темата „Младите и Дауновиот 

синдром“.  

 This year as well, the Institute of Special 
education and rehabilitation celebrated the 
International day of persons with disabilities. 
In that occasion, two different events were 
organized by the Institute at the Faculty of 
Philosophy. 
The first event was held on 03.12.2015 and 
was organized in collaboration with the 
students of the Institute of Special education 
and rehabilitation, Faculty of pedagogy “St. 
Kliment Ohridski” form Skopje, Faculty of 
architecture, Faculty of Fine Arts and Faculty 
of Music. In the official part of the program, 
speeches were held by Stefani Nakova, 
student at the Institute of Special Education 
and rehabilitation, dr. Zora Jachova, PhD, 
head of the Institute of special education and 
rehabilitation and dr. Velimir Stojkovski, PhD, 
rector of the University “Ss Cyril and 
Methodius” – Skopje.  
Beside the mentioned speeches, the event was 
enriched by the students from the Faculty of 
pedagogy “St. Kliment Ohridski” from Skopje 
with the performance of “Tajno moja” in sign 
language by Dzengis Memedovski and the 
presentation of Aleksandar Matovski called 
“Youth and the Down syndrome”.  
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Студентката Ема Ананиевска од Факултетот 

за музичка уметност ја изведе Fantaisie 

impromptu од Шопен на пијано, а заедно со 

Игор Постолов од Филозофскиот факултет и 

Џенгис Мемедовски од Педагошкиот факул-

тет ја испратија пораката насловена како 

„Еднакви во различноста“ од името на сту-

дентите со посебни потреби. Насловот на 

оваа изведба всушност беше и главното 

мото на настанот. 

Во рамките на програмата, беа доделени и 4 

награди од фондацијата „Проф. д-р Љупчо 

Ајдински“. Наградата за студент со највисок 

просечен успех за генерацијата 2010/2011 £ 

беше доделена на Анита Стојчевска, а награ-

дата за најдобро рангиран студент при упи-

сот на Институтот за дефектологија за учеб-

ната 2015/2016 година £ беше доделена на 

Николовска Ангела. На Републичкиот цен-

тар за поддршка на лица со интелектуална 

попреченост ,,Порака“ му беше доделена на-

града за постигнати одлични резултати во 

заштитата, образованието и рехабилитација-

та на лицата со интелектуална попреченост, 

а наградата за постигнати научноистражу-

вачки резултати во областа на дефектологи-

јата ја доби Македонското научно здруже-

ние за аутизам. 

По завршувањето на официјалниот дел на 

програмата, студентите беа вклучени во ин-

терактивни катчиња за различни видови ин-

валидност (катче за оштетен вид, оштетен 

слух, интелектуална попреченост и катче за 

телесна инвалидност). Преку овие катчиња, 

присутните гости имаа можност подетално 

да се запознаат со карактеристиките на овие 

видови инвалидност и да се соочат со барие-

рите кои ги имаат лицата со инвалидност. 

Вториот настан во организација на Институ-

тот за дефектологија беше тркалезната маса 

која се одвиваше на 04.12.2015 година, на 

тема „Предизвиците во воспитно-образовни-

от процес во посебните училишта во Репуб-

лика Македонија“. Со содржините на прог-

рамата на тркалезната маса раководеше 

проф. д-р Зора Јачова. Покрај членовите на 

Институтот за дефектологија, на тркалезната 

маса беа присутни претставници од посеб-

ните основни и средни училишта во Репуб-

лика Македонија и советничката за воспита-

ние и образование на деца со посебни обра-

зовни потреби во Бирото за развој на образо-

ванието, г-ѓа Снежана Трпевска.  

 The student Ema Ananievska from the 

Faculty of Music made a piano performance 

of the Chopin’s “Fantaisie impromptu”, and 

together with Igor Postolov form the Faculty 

of philosophy and Dzengis Memedovski sent 

a message from the students with disabilities 

called “Equal in diversity”. The name of their 

performance was the main motto of the 

whole event. 

The Foundation “Prof. d-r Ljupco Ajdinski” 

presented 4 awards this year. The best 

student award for the generation 2010/2011 

belonged to Anita Stojchevska, and also an 

award was given to the highest ranked 

student at the university admission in 

2015/2016, Angela Nikolovska. The 

Republic Center for Support of Persons with 

Intellectual Disability was awarded for 

achievements in the protection, education and 

rehabilitation of persons with intellectual 

disability. The award for scientific research 

achievements was given to the Macedonian 

Scientific Society for Autism. 

After the official part of the program, the 

students were organized in 4 corners for 

different type of disabilities (intellectual 

disability corner, hearing impairment corner, 

visual impairment corner and corner for 

physical disability). All the guests had a 

chance to widen their knowledge about the 

disabilities and experience the barriers of the 

persons with disabilities. 

The second event organized by the Institute 

of special education and rehabilitation was a 

round table which took place on 04.12.2015 

with the topic “Challenges in the education 

process in special schools in Republic of 

Macedonia”. The program of this round table 

was managed by dr. Zora Jachova, PhD. At 

the round table, beside the institute members, 

attended representatives from all the special 

elementary and high schools in Republic of 

Macedonia and the counselor for education 

of children with special educational needs in 

the Bureau for Education Development, mrs. 

Snezana Trpevska.  
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Првиот дел од тркалезната маса беше пред-

виден за презентацијата на советничката Тр-

певска и презентациите на претставниците 

од посебните училишта. Во вториот дел се 

реализираше работилница во две групи на 

која членовите на групите ги адресираа и  

синтетизираа клучните предизвици во спро-

ведувањето на воспитанието и образовани-

ето во посебните училишта во земјата. Мо-

дератори во првата група беа проф. д-р Зора 

Јачова и г-ѓа Снежана Трпевска, додека вто-

рата група ја модерираа проф. д-р Даниела 

Димитрова-Радојичиќ и проф. д-р Наташа 

Чичевска-Јованова. Тркалезната маса беше 

завршена со презентација на работата на 

двете групи, со цел проследување на издвое-

ните предизвици и проблеми до релевантни-

те институции и наоѓање начини за нивно 

решавање. 

 

The first part of the roundtable was intended 

for presentations of all schools 

representatives and the counselor Trpevska. 

During the second part, a workshop with two 

working groups was organized and each 

group had to address and synthesize the main 

challenges in the education process in the 

special schools in the country. Moderators of 

the first group were Dr. Zora Jachova and 

mrs. Snezana Trpevska, and the second group 

was moderated by Dr. Daniela Dimitrova 

Radojicikj, PhD, and Dr. Natasha 

Chichevska-Jovanova, PhD. This roundtable 

was finalized by presentations of the working 

groups in order the allocated challenges and 

problems to reach the relevant institutions 

and to be resolved. 

 

 

   

 


