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ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА   
   

Почитувани читатели,  
   

Како што веќе беше објавено претходно, оваа година списанието Дефектолошка теорија и 
практика го прославува својот 15-годишен јубилеј. Во сиве овие години списанието успеа да 
се етаблира меѓу најдобрите хуманистички и биомедицински списанија во Република Маке-
донија. Во областа на специјалната едукација и рехабилитација списанието зазема значајна 
улога во поширокиот балкански и европски научен простор. Списанието е веќе член на не-
колку значајни тела и тоа: Budapest Open Access Initiative, Directory of Open Access Journals, 
Open Access Scholarly Publishers Association и SHERPA/RoMEO.  
Но, покрај значајните индексации и членства, квалитетните трудови објавени од страна на ав-
тори од околу 20-тина држави од светот, сепак тоа не беше доволно за компанијата Thomson 
Reuters да го индексира во своите бази на податоци и да му додели фактор на влијание. 
Имено, на 12 јуни од одговорното лице за социјални науки во таа компанија добив одговор 
дека цитираноста на нашите трудови не е на потребното ниво за да може да се добие посаку-
ваниот фактор на влијание. Ова е вторпат како сме одбиени од 2007 година наваму и следната 
реевалуација ќе започне во 2015 година. Сето ова ќе претставува само мотив повеќе редакци-
јата да привлече врвни автори кои ќе објавуваат во списанието и кои уште повеќе ќе бидат 
цитирани во трудови кои се индексирани во базите на Thomson Reuters. Ќе се согласите дека 
ова не е ни малку лесна задача. 
Што ќе читаат читателите во овој број? Во првата рубрика се поместени два труда кои ја 
обработуваат интеграцијата на учениците со и без посебни образовни потреби од петто 
одделение од австриски автори и труд за континуирана проценка на начинот на описменување 
и учење кај учениците со оштетен вид. Медицинската рубрика има два труда посветени на 
аутизмот и тоа со следните наслови: Хиперлексија и дислексија кај аутизмот: гаѓање на 
подвижна цел и  Дијагноза и терапија на моторните нарушувања кај децата со аутизам.
Рубриката Психолошко-педагошки преглед е застапена со трудот Ризик-фактори на насилно 
однесување помеѓу учениците од основното и средното образование. Секцијата посветена на 
практиката ни носи истражување на имплементацијата на интервенцијата заснована на 
видеозаписи од пакетот третмани со самомоделирање, со цел да се намали стереотипното 
однесување на плукање кај една млада девојка со аутизам. Во новините од светот читателите ќе 
се запознаат со една студија на случај на кинеска акутна социјална изолираност или
hikikomorian во Канада. 
Во рубриката вести и информации има информации за четири настани кои се одржаа во изми-
натите месеци во Република Македонија. Авторите пишуваат за 2 Април – Светскиот ден на 
аутизмот, Четвртиот меѓународен студентски конгрес одржан во Загреб – Хрватска, Првата 
трибина за значењето на факторот на влијание одржана на Филозофскиот факултет во Скопје 
и Меѓународниот стручно-научен собир за состојбите и предизвиците во инклузивното обра-
зование одржан во Струмица во мај годинава. Во списаниево е поместен и апстрактот од еден 
одбранет магистерски труд под наслов Девијантно однесување кај адолесцентите со лесна 
интелектуална попреченост. Овој број завршува со редовните рубрики: Библиографија, 
Листа на рецензенти и Индекс на автори.  
Купувајте стручно-научни списанија, зашто само така можете да опстоите во светот на наука-
та и да бидете добар професионалец. 

 
 
Со почит, 
Главен и одговорен уредник 
Проф. д-р Владимир Трајковски 
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EDITORIAL PREFACE   
   

Eminent readers, 
   

As it was announced earlier, this year the magazine “Journal of Special Education and 
Rehabilitation” celebrates its 15th jubilee. For these years the magazine succeeded to become a 
part of the best humanistic and biomedical magazines in the Republic of Macedonia. The 
magazine has important role in the area of special education and rehabilitation within the 
Balkan region. The magazine is already a member of the Budapest Open Access Initiative, the 
Directory of Open Access Journals, the Open Access Scholarly Publishers and 
SHERPA/RoMEO. 
The magazine has important indexations and memberships, quality writings from authors from 
around 20 foreign countries, but this was not enough for the company Thomson Reuters to 
index it in its data basis and assign to it impact factor. Thus, on the 12th June from the person 
responsible for social studies in the company, I received a reply that the citations in our writings 
are not on the needed level and the magazine cannot get the impact factor. From 2007 we are 
declined for the second time. The next reevaluation is going to begin in 2015. This is going to 
be an incentive for the editor’s office to attract eminent authors that will publish their writings 
in the magazine and that will be cited in the writings indexed in Thomson Reuters’ data basis. 
You will agree that this is not an easy task at all. 
What can the readers read in this publication? There are two writings in the first rubric which 
talk about the integration of pupils with and without special needs from fifth grade from 
Austrian author and writing on continual assessment of the way of education of children with 
damaged eyesight. In the medical rubric there are two writings dedicated to autism. The titles of 
these two writings are: Hyperlexia and dyslexsia in autism: hitting at moving target and 
Diagnose and therapy of motor disorders in autistic children. The rubric psychologically-
pedagogical review is presented with the writing: Risk factors of violent behavior amongst 
elementary and high schools students. The section dedicated to the practice brings an 
investigation of the intervention implementation based on the videos from the treatment 
package with self molding. The goal here is reduction of the stereotypical behavior of spiting in
a young girl with autism. In the world’s news section the readers will read a research on a case 
of Chinese student with acute social isolation or hikikomoria in Canada. 
The rubric news and information contains information about four events that took place in the 
last few months in the Republic of Macedonia. The authors are writing for the celebration of 2nd

April - The World’s day of Autism, The forth international student congress which took place in 
Zagreb-Croatia, The first forum on the importance of the impact factor that took place at the 
Faculty of Philosophy in Skopje and The international professional-scientific assembly for the 
conditions and the temptations in the inclusive education, which took place in Strumica, in May 
this year. Then, we can notice an abstract from a master’s writing under the title: Deviant 
behavior in adolescents with mild intellectual disability. This publication ends with the regular 
rubrics: bibliography, list of reviewers and index of authors. 
Buy professional-scientific magazines because that is the only way to exist and be a 
professional in the world of science! 

 
 

Yours sincerely,  
Editor-in-Chief  
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski 

 

 


