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Во периодот од 15 до 18 април во Белград,
се одржа првиот меѓународен научно-спортски собир на студенти, наречен ФАСПЕРИЈАДА. На него беа поканети студенти чии
студии се поврзани со проблематиката на
специјална едукација и рехабилитација и тоа
од Македонија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија и Црна Гора. Целта на едукативно-спортскиот собир беше евалуација
на научно-истражувачката работа и теориските знаења на студентите, но и нивно натпреварување во спортските дисциплини:
фудбал, одбојка и куглање.
Од Р. Македонија присуствуваше деканот на
Филозофскиот факултет проф. д-р Горан
Ајдински, раководителот на Институтот за
дефектологија доц. д-р Зоран Киткањ, а како
членови на научниот одбор беа поканети
проф. д-р Владимир Трајковски и асс. м-р
Наташа Станојковска-Трајковска. Од студентите присуствуваа 6 студенти на додипломски студии и 7 студенти на последипломски студии на Институтот за дефектологија.
На научниот собир беа презентирани вкупно 99 трудови, од кои 13 од студентите од
Р. Македонија. Во завршниот дел од конференцијата беа доделени признанија за најдобрите истражувачки трудови, меѓу кои беа

In the period between 15th and 18th of April in
Belgrade, the first international scientific-sport
gathering of students was held, named
FESPERIJADA. On this symposium an active
participation took students that had a major
subject in special education and rehabilitation
from Macedonia, Croatia, Bosnia and
Herzegovina, Slovenia and Montenegro. The
aim of this educational-sport was to evaluate
the scientific and research practice and
theoretical knowledge of the students, as well
as to compete in different sports: soccer,
volleyball and bawling.
Among the guests from the Republic of
Macedonia were: the dean of the Faculty of
Philosophy Prof. Dr. Goran Ajdinski, the
manager of the Institute for Special Education
and Rehabilitation Doc. Dr. Zoran Kitkanj and
Prof. Dr. Vladimir Trajkovski and Ass. M-r
Natasha Stanojkovska-Trajkovska as members
from the scientific board. 6 under-graduate
students and 7 post-graduate students from the
Institute
for
Special
Education
and
Rehabilitation took their place from the student
body.
At the scientific symposium a total of 99
research articles were presented, from which 13
were written by students from the Republic of
Macedonia. In the completion of the
symposium, certificates were given out to the
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наградените: „Социјални вештини на лицата
со шизофренија“ од Маја Невчевска, „Прифаќање на децата со развојни оштетувања и
посебни образовни потреби во основното
училиште – Јан Амос Коменски“ од Христина Иваноска, и „Предикциониот тест за дизграфија кај слушно оштетните деца“ од Маре Стојменовска-Мицевска, сите студенти на
Институтот за дефектологија.
Научно-спортскиот собир беше одличен начин
за унапредување на знаењата и искуствата меѓу студентите, како и за зголемување на соработката помеѓу идните специјални едукатори.
Доколку се реализираат плановите, наредниот
собир од ваков вид треба да се реализира во
скоро време во Тузла, Босна и Херцеговина.
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most outstanding research articles among which
were: "Social skills of people with schizophrenia"
by Maja Nevchevska," Acceptance of children
with developmental disorders and special educational needs in the primary school system-Jan
Amos Komenski" by Hristina Ivanoska and "The
Predication test for disgraphy in the children with
impaired hearing" by Mare StojmenovskaMicevska, all student at the Institute for Special
Education and Rehabilitation.
The scientific-sport symposium was an excellent
way for promotion of the knowledge and
experience of the students, as well as the
development of the cooperation among future
special educators. If the plans are fulfilled, the
future symposium of such kind will be held in
Tuzla, Bosnia and Herzegovina.
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