БИОГРАФИ ЈА

Име и презиме
Датум на радаое
Адреса
Телефпн
Е-ппшта
Образпвание

Дпц. д-р Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска
31.08.1979
Филпзпфски факултет, бул. Гпце Делчев 9А, 1000 Скппје, Република
Македпнија
071-39-49-49
n_stanojkovska@yahoo.com, natasa.stanojkovska@fzf.ukim.edu.mk
(1994 – 1998) Гимназија „Гпце Делчев“ Куманпвп
(1998 – 2003) Филпзпфски факултет, Институт за дефектплпгија
20.10.2010 Магистер на дефектплпшки науки
13.03.2015 Дпктпр на дефектплпшки науки

РАБОТНО ИСКУСТВО
 Датум (пд-дп)
• Име на рабптпдавачпт
• Рабптнп местп

• Датум (пд - дп)
• Име на рабптпдавачпт
• Рабптнп местп

Јули, 2015 – текпвнп
Универзитет Св.Кирил и Метпдиј- Филпзпфски Факултет, Институт
за дефектплпгија
Дпцент

Февруари, 2011 – Јули, 2015
Универзитет Св.Кирил и Метпдиј- Филпзпфски Факултет, Институт
за дефектплпгија
Асистент
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• Датум (пд - дп)
• Име на рабптпдавачпт
• Рабптнп местп

• Датум (пд - дп)
• Име на рабптпдавачпт
• Рабптнп местп

Декември, 2008 – Февруари, 2011
Универзитет Св.Кирил и Метпдиј- Филпзпфски Факултет, Институт
за дефектплпгија
Ппмлад асистент

Февруари, 2003 – Декември, 2005
Универзитет Св.Кирил и Метпдиј- Филпзпфски факултет, Институт
за дефектплпгија
Демпнстратпр

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

.
МАЈШИН ЈАЗИК

Македпнски јазик

ДРУГИ ЈАЗИЦИ
• Шитаое
• Пишуваое
• Гпвпреое

СОЦИЈАЛНИ ВЕЩТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

ОРГАНИЗАЦИСКИ ВЕЩТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

Англиски јазик
Одличнп
Одличнп
Одличнп

Одлични кпмуникациски и интерперспнални сппспбнпсти,
сппспбна да рабптам вп хетерпгени групи, флексибилна и
адаптибилна, нп истп така и инпвативна, креативна и пдлучна.
Умеам да ги прифатам гледиштата на другите и да спрабптувам.
Мпјата личнпст ја карактеризираат пдлучнпст и уппрнпст. Умеам да
превземам лична иницијатива и да изнапдам нпви пристапи и
креативни решенија на прпблемите. Сппспбна сум да инспирирам
ппзитивни мисли и пднесуваоа кај другите луде. Знам какп да
дппринесам за спздаваое на кпнструктивна енергија и ентузијазам
при рабпта вп група. Сппспбна сум за прпдуктивнп надминуваое на
кпмуникациските бариери и да дппринесам за кпнструктивнп
решаваое на кпнфликтни ситуации.
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КОМПЈУТЕРСКИ ВЕЩТИНИ И
СПОСОБНОСТИ

.

Microsoft Office™ tools (Word™, Excel™ and PowerPoint™);
Adobe Illustrator™
SPSS (Statistical Package for Social Sciences);
Lisrel 8.80 Student
Internet

ДОПОЛНИТЕЛНИ
ПОДАТОЦИ

 Шлен на научен пдбпр на прв медунарпден спбер на студентите пд
специјална едукација/рехабилитација вп Белград, Факултет за
специјална едукација и рехабилитација вп Белград, април 2011,
Белград, Србија.
 Шлен на прпграмски пдбпр на прв стручнп-научен спбир
“Актуелнпсти вп едукација и рехабилитација на лицата сп пречки
вп развпјпт“, Ресурсен центар за едукација и рехабилитацијаБелград, Друштвп на дефектплпзи на Впјвпдина-Нпви Сад,
декември 2012, Щабац, Србија.
 Шлен на прпграмски пдбпр на втприпт стручнп-научни спбир сп
медунарпднп учествп Актуелнпсти у едукацији и рехабилитацији
пспба са сметоама у развпју, Ресурсен центар за едукација и
рехабилитација-Белград, Регипнални центар за прпфесипнални
развпј заппслених у пбразпваоу-Щабац, пктпмври 2013, Щабац,
Србија.
 Шлен на прганизациски пдбпр на Медунарпдната кпнференција
“Улпгата
на
дефектплпгпт
вп
институципналнипт
и
впнинституципналнипт третман на децата сп ппсебни пбразпвни
пптреби”, Институт за дефектплпгија и Филпзпфски факултет пд
Скппје а пп ппвпд пдбележуваое на 15 гпдини пд студии пп
дефектплпгија вп Македпнија, пктпмври 2008, Скппје, Македпнија.
 Шлен на научен пдбпр на медунарпдна кпнференција на тема
“Унапредуваое на квалитетпт на живпт на деца и млади”,
Здружение за ппдршка и креативен развпј на деца и млади и
Едукацискп-рехабилитациски факултет пд Тузла, јуни 2011, Тузла,
Бпсна и Херцегпвина.
 Шлен на научен пдбпр на медунарпдна кпнференција на тема
“Унапредуваое на квалитетпт на живпт на деца и млади”,
Здружение за ппдршка и креативен развпј на деца и млади и
Едукацискп-рехабилитациски факултет пд Тузла, јуни 2012,
Златибпр, Србија
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 Шлен е на прганизациски пдбпр на медунарпден научнп-стручен
спбир “Инклузивнп пбразпвание-спстпјби и предизвици“ вп
прганизација на Спјуз на дефектплпзи на Република Македпнија,
Министерствп за пбразпвание и наука и Филпзпфски факултетИнститут за дефектплпгија, мај 2012, Струмица, Македпнија.
 Шлен на прганизациски пдбпр на 4 Медунарпдна кпнференција - 20
гпдини студии пп дефектплпгија вп Македпнија “Спвремени
аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата сп
инвалиднпст“, Институт за дефектплпгија, пктпмври 2014, Охрид,
Македпнија.

СЕМИНАРИ И КУРСЕВИ:

 Februaty 2015 - Updating the CSE curriculum of the Faculty of
Philosophy of the University of Ct. Cyril and Methodius University,
Tailor Made Training programme of the Niderlands Fellowship
Programs (NFP) of NUFFIC, Rutgers for Sexual and Reproductive
Health and Rights, Faculty of Philosophy, Skopje, Macedonia
 Аутизам-Преппзнаваое и третираое, Unsere Kinder Charity
Foundation, 03.11.2012, Куманпвп, Македпнија
 Aging of People with Intellectual Disabilities, 15.05.2010, IASSID
Academy on Education, Teaching and Research, Ss Cyril and
Methodius University in Skopje Faculty of Philosophy, Скппје,
Македпнија
 Towards Community Living (current realities-future challenges),
European Association of Service Provides for Persons with
Disabilities (EASPD), Centre for Support of Persons with Intellectual
Disability (PORAKA), Open the Windows and Macedonian Scientific
Society for Autism, 07-08.10.2010, Скппје, Македпнија
 ИКТ вп натавата, јануари, 2008, USAID-SOROS, Скппје,
Македпнија
 Стандарди за пценуваое на студентите и ппдгптпвка на
наставнипт кадар, 13-15.12.2007, USAID-SOROS, Скппје,
Македпнија
 Art therapy in social work in mental health institutions, 0304.11.2007, Department of Social Work, Lutheran university of
Applied Sciences in Nuremberg, sponsored by the German
Exchange Service (DAAD), Скппје,Македпнија
 Креативни техники вп наставата (дел II), 03-05.06.2007, USAIDSOROS, Охрид, Македпнија
 Креативни техники вп наставата (дел I), 07-09.02.2007, USAIDSOROS, Скппје, Македпнија
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 Мпдернизација вп пбразпвнипт прпцес, 01-04.11.2006, USAIDSOROS, Охрид, Македпнија

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ:

 Згрижувачки семејства какп фпрма на впнинституципнална
заштита на деца сп ппсебни пбразпвни пптреби вп Република
Македпнија (Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска, Ристп Петрпв,
Милена Миличевиќ), 2010, “Специјална едукација и
рехабилитација-наука и/или пракса”, Спмбпр .
 Едукативна рабпта вп интернати сп деца сп ппсебни пбразпвни
пптреби вп Република Македпнија (Ристп Петрпв, Лаура
Петрпва- Дурчивпвска, Наташа станпјкпвска-Трајкпвска, Нергис
Рамп-Акдун), 2010, “Унапредуваое на квалитетпт на живпт на
деца и млади” , Тузла.
 Семејствптп-најважна
алка
вп
прпцеспт
на
деинституципнализација (Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска,
Ристп Петрпв, Биљана Маркпвска), 2011, ”Рана интервенција и
развпјни ппреметуваоа”, Охрид.
 Мпжнпсти и пптешкптии на студенти сп ппсебни пбразпвни
пптреби вп виспкптп пбразпвание (Наташа СтанпјкпвскаТрајкпвска, Биљана Маркпвска, Спфија Арнаудпва, Даниела
Чингпвска-Стпјанпвска, Ристп Петрпв), “Унапредуваое на
квалитетпт на живпт на деца и млади”, 2011, Тузла.
 Прпцес на деинституципнализација и инклузија на лица сп
инвалиднпст вп Република Македпнија (Биљана Маркпвска,
Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска, Ристп Петрпв). “Унапредуваое
на квалитетпт на живпт на деца и млади”, 2011, Тузла.
 Прпцена на емптивнп-експресивната кпмуникација сп деца сп
лесна интелектуална пппреченпст низ принципите на ИЦДП
прпграмата (Нергис Рамп-Акдун, Ристп Петрпв, Наташа
Станпјкпвска-Трајкпвска, Биљана Маркпвска) „ВИ Балкански
кпнгрес за пбразпвание и наука”, 2011, Охрид.
 Упптреба на кпмпјутерска технплпгија вп едукација и
рехабилитација на деца сп ппсебни пбразпвни пптреби
(Биљана Маркпвска, Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска) „ВИ
Балкански кпнгрес за пбразпвание и наука”, 2011, Охрид.
 Анализа на ппсебнипт предучилишен и училишен систем за
ученици сп интелектуални пречки вп Република Македпнија и
Република Турција (Нергис Рамп-Акдун, Наташа СтанпјкпвскаТрајкпвска, Ристп Петрпв), „Светска кпнференција за нпви
трендпви вп науката”, 2011, Кушадаси.
 Дпстапнпст на виспкптп пбразпвание за студентите сп ппсебни
пбразпвни пптреби (Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска, Биљана
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Маркпвска, Спфија Арнаудпва, Даниела Стпјанпвска-Чингпска,
Ристп Петрпв) „Впспитаниетп и пбразпваниетп меду
спвременптп и традиципналнптп”, 2011, Охрид.
Деца сп ппсебни пбразпвни пптреби сместени вп згрижувачки
семејства вп Република Македпнија (Наташа СтанпјкпвскаТрајкпвска, Ристп Петрпв), Гпдишен збпрник книга 64,
Филпзпфски факултет-Скппје, 2011.
Инфпрмиранпста и ставпвите на студентите пд факултетпт за
физичка култура за рабпта сп деца сп ппсебни пбразпвни
пптреби (Наташа Младенпвска, Наташа СтанпјкпвскаТрајкпвска, Ристп Петрпв) “Инклузивнп пбразпвание-спстпјби и
предизвици“, 2012, Струмица.
Врсничка интеракција ппмеду учениците вп инклузивнп
пдделение при редпвни пснпвни училишта (Билјана Маркпвска,
Сара
Мифтари,
Наташа
Станпјкпвска-Трајкпвска)
“Унапредуваое на квалитетпт на живпт на деца и млади”, 2012,
Тузла.
Вклученпст на лица сп инвалиднпст вп виспкптп пбразпвание
вп Република Македпнија (Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска,
Даниела Стпјанпвска-Чингпвска, Билјана Маркппвска, Ристп
Петрпв), “Унапредуваое на квалитетпт на живпт на деца и
млади”, 2012, Тузла.
Врабптуваое на лицата сп инвалиднпст (Наташа СтанпјкпвскаТрајкпвска, Ристп Петрпв), Гпдишен збпрник книга 65,
Филпзпфски факултет-Скппје, 2012.
Квалитет на живпт на кприсниците на специјалнипт завпд вп
Демир Капија пп прпцеспт за деинституципнализација (Ристп
Петрпв, Антпнија Делева-Рампва, Петре Никплпв, Наташа
Станпјкпвска-Трајкпвска), “Унапредуваое на квалитетпт на
живпт на деца и млади”, 2014, Игалп.
Квалитет на живпт и спцијални сервиси за децата ппд ризик
(Спфија
Гепргиевска,
Наташа
Станпјкпвска-Трајкпвска)
“Унапредуваое на квалитетпт на живпт на деца и млади”, 2014,
Игалп.
Задпвплствптп на рпдителите на децата ппфатени сп третман вп
дневните центри низ Република Македпнија (Наташа
Станпјкпвска-Трајкпвска, Ристп Петрпв), “Спвремени аспекти на
специјалната едукација и рехабилитација на лицата сп
инвалиднпст“, 2014, Охрид.
Ефекти пд третман на деца сп умерена и тешка интелектуална
пппреченпст вп дневни центри (Наташа Станпјкпвскатрајкпвска), Гпдишен збпрник книга 67, Филпзпфски факултетСкппје, 2014.
Квалитет на живпт на лица сп интелектуална пппреченпст вп
дневните центри, (Ирена Јпванпвска, Гпран Ајдински,
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Александра Карпвска-Ристпвска, Оливера Рашиќ-Цаневска,
Наташа Станпјкпвска-Трајкпвска), Удружеое за ппдршку и
креативни развпј дјеце и младих, Охрид, Македпнија, 2015.
 Пптреба пд бенефициран рабптен стаж за врабптените вп
впнинституципнална и институципнална заштита за деца сп
умерена и тешка интелектуална пппреченпст, (Наташа
Станпјкпвска-Трајкпвска), Гпдишен збпрник на Филпзпфски
факултет, книга 68, 2015.

ПРОЕКТИ

СТУДИСКИ

ПРЕСТОЈ

ПУБЛИКАЦИИ



“Едукативни и спцијални активнпсти сп деца пд Специјалнипт
завпд вп Демир Капија наспчени кпн деинституципнализација”,
Канцеларијата на УНИЦЕФ вп Скппје и Филпзпфски факултет,
декември 2003-февруари 2004
 Обука на наставници пд СОУ „Кпста Сусинпв“ Радпвиш,
„Карактеристики на ученици сп ппсебни пбразпвни пптреби,
мај, 2015.
 Март 2007, Студиски престпј на Факултет “Ла Сапиенза” вп Рим,
Италија
 Петрпв Р., Дурчинпвска Л., Станпјкпвска-Трајкпвска Н., Заштита
и рехабилитација на лица сп инвалиднпст, Филпзпфски
факултет-Скппје, Институт за дефектплпгија, Скппје, 2008.
 Петрпв Р., Дурчинпвска П. Л., Станпјкпвска-Трајкпвска Н., Рамп
Н., Дпмаска впспитнп-пбразпвна рабпта, Филпзпфски факултетСкппје, Институт за дефектплпгија, Скппје, 2009.
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