ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЈА

Име:
Дата на раѓање
Домашна адреса

E-mail:

Анита Стојчевска
29.08.1991
Ул. „Трст“ бр. 7
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Република Македонија
Телефон: ++389-31-422-734 (домашен)
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Образование:
2006-2010 ОСТУ „Наце Буѓони“ Куманово {Насока: медицинска
сестра,просечен успех 5.00}
2010-2014 Институт за Дефектологија, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“
Филозофски факултет, {Дипломиран специјален едукатор и рехабилитатор,
просечен успех 9.60}
Ноември 2014-до денес- Студент на постдипломски студии по Малолетничка
деликвенција на Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Филозофски факултет

Искуство
➢ 21.Март 2011 година- Учество на трибина за Даунов синдром на Универзитет
„Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет.
➢ 26-28 февруари 2012 година во Пониква- Учество на зимски камп за деца со
телесна инвалидност и стекнато искуство за работа со деца со посебни потреби,
методски пристап во работата, третман, нега и грижа, под покровителство на
ГАИА асоцијацијата.
➢ Јули 2012. година- Учество во проект на ГАИА асоцијација за лица со телесна
инвалидност во Струмица, „Бања Банско“.
➢ Септември- декември 2012. година- придружник на дете со аутизам во редовно
училиште.
➢ Февруари-мај 2013. година- волонтер во СОС „Детско село“, Скопје. Активна
работа со деца со потешкотии во учењето и проблеми во социјализација.
➢ Декември 2013- јуни 2014. година- работа во проект организиран преку UNICEF:
„Менторска програма за деца во ризик“ како ментор на деца во социјален
ризик и извршен прекршок.

➢ Септември 2014 до денес- придружник дефектолог на дете со аутизам во
редовно училиште.
➢ Септември 2015- Учество на трибина “Re-attach program” на Универзитет „Св.
Кирил и Методиј“, Филозофски факултет.

Јазици
➢ Англиски јазик- високо ниво, читање, пишување и течно говорење.
➢ Солидно познавање на јазици од Словенска група (српски, хрватски, бугарски)
➢ Француски јазик-основно ниво, читање и пишување.

Способности и знаења
➢ Солидна работа во областа на компјутерски програми: MS Office
2003/2007/2010
➢ Познавање на програми за статистичка обработка на податоци, Интернет.
➢ Аналитичко мислење и планирање
➢ Иницијативност и енергичност

Социјални вештини
➢
➢
➢
➢

Солидни интерперсонални комуникациски вештини
Способност за преговарање
Добри лидерски вештини (сертификат за прв степен на млад лидер)
Ефикасна, точна и прецизна

