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Драге колегинице и колеге,
Обавештавамо вас да ће се XI Међународни научни скуп Специјална едукација и
рехабилитација данас у организацији Универзитета у Београду – Факултета за специјалну
едукацију и рехабилитацију одржати 29–30. октобра 2021. године. Имајући у виду
епидемиолошку ситуацију, скуп ће у потпуности бити организован у онлајн формату.
Централна тема скупа носи назив Домети и изазови у специјалној едукацији и
рехабилитацији данас. Позивамо вас да са нама поделите сазнања, достигнућа и увиде из
науке и праксе, али и ваша запажања изазова са којима се област специјалне едукације и
рехабилитације суочава у актуелном тренутку. Пандемија болести КОВИД-19 је битно
утицала на свакодневницу особа са сметњама у развоју и инвалидитетом, њихових породица,
као и стручњака чији су уобичајени начини рада захтевали адаптацију на нове околности.
Осим пандемије као глобалног изазова, издвајамо и предлог Стратегије развоја образовања и
васпитања у Републици Србији до 2030. године као тему од изузетне важности за стручњаке
из области специјалне едукације и рехабилитације, првенствено због разматрања позиције
дефектолога у образовно васпитном систему. Желимо да охрабримо ауторе да се кроз радове
осврну на наведене, али и остале изазове пред којима се наша наука и пракса налазе.
Традиционално су добродошли радови из свих области специјалне едукације и
рехабилитације, као и из тангентних дисциплина које се баве питањима од значаја за ову
област.
Тема скупа Домети и изазови у специјалној едукацији и рехабилитацији данас биће
размотрена у доменима:
-

здравствене заштите,
образовања и васпитања,
социјалне заштите,
запошљавања и рада,
државног реаговања на преступништво и
осталих области од значаја за специјалну едукацију и рехабилитацију.

Радни језици Скупа су српски и енглески.
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На Скупу ће бити изложени оригинални научни радови, прегледни радови и студије случаја
из области специјалне едукације и рехабилитације, који нису претходно публиковани, нити
саопштени на другим скуповима.
Облици учешћа на скупу су усмена саопштења и постер презентације.
ВАЖНИ ДАТУМИ

Учесници са саопштењем

Пријава учешћа и достављање
апстраката
Обавештење учесника о
прихватању апстракта

до 05.05.2021.

Достављање радова у целини

до 01.07.2021.

Уплата котизације

до 01.07.2021.

Обавештавање учесника о
прихватању радова у целини

до 01.08.2021.

Пријава учешћа

до 01.10.2021.

Уплата котизације

до 01.10.2021.

до 20.05.2021.

Учесници без саопштења

Пријава за учешће на Скупу је обавезна за све учеснике, без обзира на начин учешћа.
Пријава
се
врши
слањем
попуњеног
Пријавног
обрасца
на
е-адресу:
naucniskup@fasper.bg.ac.rs
КОТИЗАЦИЈА
Активни и пасивни учесници

3500 динара са ПДВ-ом

Студенти и пензионери

2000 динара са ПДВ-ом

Учесници из иностранства

50 € + провизија банке

Физичка лица врше уплате директно на: Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију,
Београд, Високог Стевана бр. 2, текући рачун 840-1787666-66, сврха уплате: котизација за
научни скуп 2021.
Правна лица уплате врше по добијању предрачуна од рачуноводства Факултета. Захтев за
предрачун треба послати на е-адресу: finance@fasper.bg.ac.rs
За уплате из иностранства погледати инструкције банке на адреси:
http://www.fasper.bg.ac.rs/skup/XI/doc/inst-banka-ino.pdf
Уплатом котизације стиче се право на: учешће на скупу, објављивање апстракта и/или рада
(просидинга) у зборнику, Зборник апстраката и Зборник радова у електронској форми,
присуство радионицама и потврду о учешћу.
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ПРИПРЕМА САОПШТЕЊА
Један аутор може да пријави највише два рада, с тим што само на једном може бити први
аутор. Аутори могу предати апстракт или рад у целини (просидинг).
Апстракте и радове у целини треба припремити према Упутствима за ауторе која су дата у
прилогу овог позива и послати на е-адресу: naucniskup@fasper.bg.ac.rs
За све пријављене апстракте и радове ће бити примењен поступак двоструко анонимног
рецензирања. Прихваћени апстракти ће бити објављени у Зборнику апстраката, а прихваћени
радови у Зборнику радова.
СЕРТИФИКАТИ
Потврде о учешћу на скупу (са саопштењем и без саопштења) и радионицама ће бити
додељени свим учесницима Скупа који су уплатили котизацију.
Организатор ће акредитовати Скуп код Завода за унапређење образовања и васпитања,
Коморе социјалне заштите и Здравственог савета Србије.
ПРЕЛИМИНАРНИ ПРОГРАМ
10.00–10.30 Свечано отварање
10.30–14.00 Усмена излагања
29.10.2021.

14.00–15.00 Радионице
15.00–18.00 Усмена излагања
18.00–19.00 Радионице
10.00–14.00 Усмена излагања
14.00–15.00 Радионице

30.10.2021.

15.00–18.00 Усмена излагања
18.00–19.00 Постер презентације
19.00–20.00 Закључци и затварање Скупа

КОНТАКТ
За све остале информације, можете се обратити на е-адресу: naucniskup@fasper.bg.ac.rs
На Фејсбук страници скупа можете се информисати о свим обавештењима и важним
датумима: https://www.facebook.com/SERtoday
Унапред се радујемо вашем учешћу на Скупу и срдачно вас поздрављамо!
Програмски и Организациони одбор
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