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ПРЕДГОВОР НА РЕДАКЦИЈАТА   
   

Почитувани читатели,  
   

Оваа година Институтот за дефектологија го прославува својот 20-годишен јубилеј. Двае-
сет години трновит пат во насока на едукација на студентите за една од најхуманите нау-
ки, а тоа, несомнено, е дефектологијата. Ова се години во кои се зацврстуваше позицијата 
на Институтот на мапата на институти на Филозофскиот факултет и на Универзитетот †Св. 
Кирил и Методиј∏ во Скопје за да прерасне во еден од највлијателните институти со силен 
импакт во регионални рамки. По тој повод планираме работно да го прославиме овој јуби-
леј со меѓународна конференција што ќе се одржи во хотел Метропол во Охрид од 17 до 19 
октомври годинава. Повикот за пријавување на трудови е с¢ уште отворен и искрено ве по-
канувам активно да учествувате на оваа значајна конференција. Ваква е состојбата со пр-
виот издвач на списанието и додека тој прогресивно го чекори својот пат во врвната наука, 
вториот издавач Сојузот на дефектолозите на Р. Македонија тоне во својата декаденција, 
одбива по втор пат да си ги заврши материјалните обврски преземени со договор и со тоа 
ја доведува под знак прашање неговата улога како издавач. Во меѓувреме започнува со из-
давање на стручно списание †Специјална едукација и рехабилитација∏, за што нашата ре-
дакција искрено им честита, но со тоа врши паралелизам во издаваштвото и како втор 
издавач си ги затвора вратите во нашето списание.   
На ова место сакам да се заблагодарам на соработката на два члена на редакцијата кои во мина-
тиот број ги завршија своите работни обврски во редакцијата: Ирена Итова и Христина Митрева. 
Во овој број нивните позиции ги зазедоа Славица Тодорова, преведувач од англиски на 
македонски јазик и обратно, Александра Петковска-Анастасов, лектор по англиски јазик и Ана 
Петковска, технички секретар на редакцијата. На сите нив им посакувам успешна, плодна и 
долгогодишна работа во насока на подобрување на квалитетот на списанието.  
Фактот што радува е тоа што во овој број се застапени доста интернационални автори од 
следните држави: Босна и Херцеговина, Иран, Кина, Кореjа, Нигерија, САД и Македонија. 
Што ќе читаат читателите во овој број? Дефектолошката рубрика се состои од три 
труда кои се однесуваат на: стресот на родителитe на деца со пречки во развојот и нив-
ната поддршка; влијанието на работата на специјалните едукатори и рехабилитатори 
во редовните училишта на односот со врсниците меѓу учениците со задоцнет развој и 
психосоцијалното влијание на оштетувањето на слухот на интерперсоналните односи на 
младите со оштетен слух во Нигерија. Во втората рубрика може да се прочита еден ин-
тересен труд под наслов: Развој на фината моторика и визуелно-моторната интеграција 
кај децата на предучилишна возраст. Во психолошката рубрика читателите ќе сретнат 
два труда за мерење на самопочитта кај глувите/наглувите студенти и за споредба на 
самоефикасноста и надежта меѓу учениците со тешкотии во учењето и учениците без 
тешкотии во учењето. Во новините од светот читателите ќе се запознаат со инклузија 
на децата со интелектуални и комбинирани пречки: приод на рехабилитацијата заснова-
на во заедница во Индија. 
Во рубриката Вести и информации поместени се корисни информации за неделата на отво-
рен пристап, за проектот од COST-ESSEA програмата, за соработката меѓу Ротари клубот 
од Скопје и МНЗА и најава за Четвртата меѓународна конференција што ќе се одржи во 
октомври, во Охрид. Во овој број има и апстракт од еден одбранет магистерски труд под 
наслов Бариери со кои се соочуваат младите лица со инвалидност во Република Македо-
нија низ секојдневниот живот. Овој број завршува со редовните рубрики: Библиографија, 
Листа на рецензенти и Индекс на автори. 

 
 
Со почит, 
Главен и одговорен уредник, 
проф. д-р Владимир Трајковски 



EDITORIAL PREFACE 

JOURNAL OF SPECIAL EDUCATION AND REHABILITATION 2013; 14(1-2): 5-6 6 

 

EDITORIAL OFFICE PROLOGUE   
   

Dear readers, 
   

This year the Institute of Special Education and Rehabilitation celebrates its 20th anniversary. 
Twenty years thorny road in the direction of educating students for one of most humane sciences, 
and that is, undoubtedly, special education and rehabilitation. These are the years during which the 
Institute was strengthening its position on the map of Institutes at the Faculty of Philosophy and the 
University “Ss. Cyril and Methodius” in Skopje and to become one of the most influential institutes 
with a strong impact in the regional framework. On this occasion we are planning to celebrate this 
anniversary with an international conference that will be held in the Hotel Metropol in Ohrid from 
17 to 19 October this year. The call for submission of the papers is still open and we sincerely invite 
you to take active part in this important conference. Such is the situation with first publisher of the
magazine and while it progressively steps its way into the leading science, the second publisher, The 
association of Special Educators of the Republic of Macedonia sinks in its decadence, refusing for a 
second time to complete its material obligations undertaken by contract and thus calls into question 
his role as publisher. Meanwhile it begins with the publishing of professional journal “Special 
Education and Rehabilitation” for which our redaction sincerely congratulates them, but by doing 
that, it performs parallelism in publishing and closes the doors as second publisher in our magazine. 
At this point I would like to thank for the cooperation of two members of the editorial office that in 
the last edition completed their working duties: Irena Itova and Hristina Mitreva. In this edition their 
positions were taken by Slavica Petrovic translator from English to Macedonian and vice versa, 
Alexandra Petkovska Anastasov Lecturer in English Language and Ana Petkovska technical 
secretary of the editorial board. I wish them all a successful, fruitful and long-time work in order to 
improve the quality of the magazine. 
The fact that rejoices is that in this edition there are a number of international authors from the 
following countries: Bosnia and Herzegovina, Iran, China, Korea, Nigeria, the United States and 
Macedonia. 
What would the readers read in this edition?  The special education and rehabilitation section 
consists of three papers relating: the stress of parents of children with developmental disabilities and 
their support, the influence of the work of special educators and rehabilitation therapist in regular 
schools on the relationship between students with developmental disabilities and the psychosocial 
influence of the hearing impairment on interpersonal relationships of youths with hearing 
impairment in Nigeria. In the second section you can read an interesting thesis: Development of fine 
motor and visual-motor integration in children of preschool age. In the psychological section 
readers will meet two papers for measuring the self-esteem in the deaf / hard of hearing students and
a comparison of the self-efficacy and hope between students with learning disabilities and students 
without learning difficulties. In the world news the readers will learn about the inclusion of children 
with intellectual and multiple disabilities: an approach of rehabilitation based on the community in 
India. 
In the news and information section there are useful information about Open Access week, about the 
project COST-ESSEA program, about the collaboration between the Rotary Club from Skopje and 
MSSA and an announcement of the international conference that will be held in October in Ohrid. In 
this edition there is also an abstract of a master’s thesis: Barriers faced by young people with 
disabilities in the Republic of Macedonia through everyday life. The edition ends with the regular 
columns: Bibliography, List of reviewers and authors Index. 

 
 

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

 

 


