Curriculum vitae

1. Име:
2. Презиме:
3. Дата на раѓање:
4. Националност:
5. Брачен статус:
6. Адреса:
7.Контакт телефон
8.Е-маил
9. Пол:

Весна
Филиповска
16.2.1990г.
Македонка
Немажена
Скопје
+389-78-346-565
filipovskavesna@yahoo.com
Женски

10. Образование:
Средно училиште
Образовна институција:
Наставен јазик:
Отсек:
Датум
Од:
До:
Додипломски студии
Образовна институција:

ДСМУГС Др. Панче Караѓозов, Скопје
Македонски
Медицинска сестра-техничар
2004 год
2008 год

Студиска програма:
Наставен јазик:
Датум
Од:
До:
Уверение/Вокација

Универзитет “СВ. Кирил и Методиј” –
Филозофски Факултет, Скопје
Дефектологија
Македонски
2008 год
2012 год
Специјален едукатор и рехабилитатор

11. Познавање на јазици -На скала од 1 до 5 (1-базично, 5-одлично)
Странски јазик
Англиски
Француски

Читање
5
4

Говорење
4
5

12. Компјутерска писменост
✓ Windows 2000, XP, W7 - Основно познавање;
✓ МS Office – обработка на текст, табели, графици, презентации;
✓ Internet explorer/ Mozilla Firefox / Google Chrome.

Пишување
5
3

13. Членство во други професионални тела:
-Член на Сојуз на дефектолози на Р. Македонија
-Член на Македонско Научно Здружение за Аутизам

14. Други вештини
- Добро теоретско и практично искуство во инклузивно образование на деца со посебни образовни потреби;
- Добро практично искуство кај деца кои послабо напредуваат;
-Добро теоретско и практично искуство кај деца со дислексија;
-Искуство во работа со деца со аутистичен спектар;
-Добро практично искуство во работа со деца со оштетен слух;
-Добро познавање на знаковен јазик ;
- Положен Стручен испит за медицинска сестра, Декември 2012 (добиено уверени за истиот);

15. Моментално работно место:
Специјален едукатор и рехабилитатор при ООУ Владо Тасевски- Скопје

16. Стаж во години на работното место
4,5 години

17. Друго професионално искуство
Од-до
Јануари 2013г.- Декември 2013г.

Локација
Скопје

Позиција
Општински
(мобилен) дефектолог
во Општина
Карпош

Опис
Дефектолог (специјален
едукатор) кој ги опслужува
сите училишта на
територија на општина
Карпош, работејќи на
подобро инклузивно
образование и работа со
децата со попреченост

18. Други релевантни информации (учество на Семинари, Конференции и Обуки)
-Примена на асистивната технологија во работата со деца со посебни образовни потреби, Проект за епристапно образование, Скопје, 2013год.
- Улогата на асистивната технологија во процесот на индивидуализација во наставата, Скопје, 2013год.
- Невроразвојни нарушувања во детството, Скопје, 2014год.
- Инклузивна училница, Скопје, 2014год.
- Функционална АБА (едукација за основен пристап), Скопје, 2014год.
- Комуникација преку систем на размена на слики- ниво 1 (РЕСЅ), Скопје, 2014год.
-Со цел и за цел:
*Соодветна независност
*Разбирање на лутината и неспокојството кај лица со ПОП
*Сексуалност кај лица со ПОП

- Дислексија, пристап, форми и методи, Скопје 2015год.
- Практични приступи деци са аутизмом и АДХД-ом, Скопје, 2015год.
-Меѓународна научно-стручна конференција Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса (
учество со труд Компетенциите на дефектолозите во редовното училиште), Јуни 2016-Охрид
- Конференција Помош и поддршка на родители на деца со аутистичен спектар на нарушувања, Скопје 2017;
- Интернационална научна конференција- Знаење без граници, Врњачка Бања 2018
➢ Обучувач за инклузивно образование наменета за новопримени дефектолози, Декември, 2016година,
Филозофски факултет - Скопје

