CURRICULUM VITAE

Име:
Дата на раѓање:
Адреса:
Телефон:
Е-пошта:
Образование:

Јуртоски Филип
05.02.1992
Архимедова 20, Прилеп, Р. Македонија
075 725 951
fillip_jurtoski@hotmail.com
Завршено средно образование во СОУ „Ѓорче Петров во
2010 година во Прилеп, со 5.00 просек, насока медицински
техничар.
Завршено факултетско образование на универзитетот „Св.

Кирил и Методиј“, при Филозофскиот факултет во
Скопје, насока Специјална едукација и рехабилитација
со 9,48 просек, од 2010 до 2014
Изучување
на
постдипломски
студии
при
Филозофскиот факултет, Институт за Дефектологија –
Скопје, насока интелектуална попреченост и аутизам од
Работно искуство:

2014.

Успешно остварено учество во организацијата и
спроведувањето на првиот камп за деца со посебни
потреби организиран од GAIA асоцијацијата во јули
2011 година, одржан во Струга и Охрид.
Успешно остварено учество на зимски камп за деца со
посебни потреби организиран од GAIA асоцијацијата
во февруари 2012 година, кој се одржа во Пониква, Р.
Македонија.
За време на јули 2012 година спроведена практична
активност во институцијата „Бања Банско“-Струмица.
Од септември до декември 2012 година, вклученост во
процесот на инклузија на дете со аутизам при редовна
настава во основно училиште
Од февруари до мај 2013 година, вклученост во работа
со децата од СОС „Детско село“ – Скопје.
Успешно спроведена менторска програма како дел од
проектот на UNICEF во времетраење од декември 2013
до јуни 2014 година.
Од јуни до септември 2014 година индивидуална
работа со дете со аутизам.

Од септември 2014 година активно учество во процесот
на инклузија на дете со секундарен аутизам при
основно училиште како придружник за време на
наставата.
Од декември 2014 година до мај 2015 година
индивидуална работа со дете со проблеми во развој.
Од септември 2014 до јуни 2015 работа како воспитач
во ДСД „Томе Стефановски – Сениќ“.
Од јануари 2015 година превземање на функцијата
секретар на Македонското научно здружение за
аутизам.
Јазици:

Високо ниво на разбирањe, читање, пишување и
зборување течно на Англискиот јазик

Компјутери:

Познавања од областа на компјутерските програми
како MS office suite 2003/2007/2010, познавања на
програми за статистичка обработка на податоци,
интернет како и познавања на оперативните системи
Windows XP/7.
Комуникативност,
трудољубивост,
креативност,
адаптибилност, тимска работа, трпение, емпатија,
точност, одговорност, организираност, флексибилност.

Способности:

