Весна Костиќ-Ивановиќ

CURRICULUM VITAE

1.

Презиме:

Koстиќ-Ивановиќ

2.

Име:

Весна

3.

Дата на раѓање:

27.03.1976

4.

Националност:

Македонка

5.

Брачен статус:

омажена

6.
Образование:
Институција
[од – дo]
Институт за дефектологија при Филозофски факултет –
Универзитет „Св. Кирил и Методи“ – Скопје
(2010 – 2014)
Институт за дефектологија при Филозофски факултет –
Универзитет „Св. Кирил и Методи“ – Скопје
(2004 – 2009)
Институт за дефектологија при Филозофски факултет –
Универзитет „Св. Кирил и Методи“ – Скопје
(1994 – 1999)

Стекнат степен или диплома:
Доктор на дефектолошки науки,
(мај, 2014) одбранета докторска дисертација на тема: „Квалитет на живот кај
возрасни лица со интелектуална попреченост од различни животни услови“
Mагистер на дефектолошки науки,
(јануари, 2009) одбранет магистерски труд на тема: „Проблеми во однесувањето кај
деца со лесна и умерена интелектуална попреченост“
Дипломиран дефектолог,
(јуни, 1999) одбранет дипломски труд на тема: „Проблеми во речникот кај деца со
оштетен слух“
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7.

Јазични вештини: На скала oд 1 to 5 (1 – одлично; 5 – базично)
Јазик
Maкедонски
Англиски
Српски/Хрватски
Бугарски

8.

Читање
Mајчин јазик
1
1
2

Говорење
Mајчин јазик
1
1
3

Пишување
Mајчин јазик
1
1
3

Членување вo професионални тела:
- член на Македонското Научно Здружение за Аутизам
- член на Македонското Монтесори Здружение
- член на Сојузот на дефектолози на Р. Македонија
- член на редакцискиот одбор на Гласилото на Сојузот на дефектолози на Р. Македонија – Специјална едукација и рехабилитација
- претседател на Синдикалната организација на СОНК при ПОУ„д-р Златан Сремец“- Скопје

9.

Други вештини:
- Многу добрo теоретскo и практично искуство во специјалното образование и рехабилитација на лица со интелектуална попреченост,
- Многу добро практично и теоретско искуство во третманот и образованието на деца со нарушувања во однесувањето и проблеми во
адаптивното однесување,
- Многу добро практично и теоретско искуство во третманот и образованието на деца со аутистичен спектар на нарушувања,
- Многу добрo теоретскo и практично искуство во инклузивното образование на деца со посебни образовни потреби,
- Богато искуство во истражувања на различни области од животот на лицата со попреченост, особено во доменот на квалитет на живот,
самостојно живеење со поддршка, самостојно и независно правење избор и самодлучување,
- Искуство во истражувања од областа на семеен квалитет на живот кај семејства на деца со аутизам, деца со интелектуална попреченост и други
видови попречености
- Искуство во Монтесори педагогијата во Mакедонското Монтесори Здружение,
- Познавања на MS Word, Excel , Internet Explorer, Power Point, социјални мрежи, добри интерперсонални и комуникациски вештини.

10.

Моментално работно место:
Специјален едукатор и рехабилитатор при Посебното Основно Училиште за деца со интелектуална попреченост и аутизам „д-р Златан Сремец“Скопје.
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11.

Стаж во години на работното место:
16 години

12.

Професионално искуство:

Од-До

Локација

од 15.10.1999 Скопје
до денес

Институција
ПОУ„д-р Златан Сремец“

Позиција
дефектолог олигофренолог

Опис
Едукација и рехабилитација на деца со интелектуална попреченост,
аутизам, проблеми во однесувањето и повеќекратна попреченост

13. Друго професионално искуство (партиципација во проекти):
Од-до

Локација

Ноември
Скопје
2000
дo
Декември
2001
Ноември
Скопје
2002
дo
Maрт 2005

Maј 2005 дo Скопје
Maј 2007
Maј 2009 до Скопје
Maј 2013

Jуни 2011
Март 2014

Институција
UNICEF проект

Tempus Fare проект

Позиција
Презентер на информативна
програма за карактеристиките на
децата со попреченост во
редовни училишта
Претставник на ПОУ„д-р Златан
Сремец“

Сојуз на дефектолози на Член на Претседателството
Р. Македонија
Сојуз на дефектолози на Претседател на секцијата на
Р. Македонија
дефектолози кои работат со лица
со лесна интелектуална
попреченост
Скопје
Биро за развој на
Стручен соработник
образованието на Р.М.
Синтра,
Национална агенција за Партиципант во студиска посета
Португалија европски образовни
програми и мобилност

Опис
Подобрување на инклузивното образование на деца со
посебни потреби

Учество во повеќекратни студиски посети на тема
специјално и инклузивно образование во Германија и
Холандија; проследени обуки за видеоинтеракција во
наставата; партиципант во семинари и работилници како
дел од проектот
Реализација на настани, обуки, состаноци
Остварување контакти, состаноци, консултативна и
советодавна работа со колегите дефектолози кои работат со
лица со лесна интелектуална попреченост
Изработка на наставни програми за ученици со лесна
интелектуална попреченост и со повеќекратна попреченост
Студиска посета на тема: Поглед на инклузивните практики
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14.

Други релевантни информации (учество на Конференции, Семинари, Симпозиуми):

Мај 1995 - Семинар за аутизам - Институт за дефектологија, Охрид, Македонија;
Ноември 1996 - Прв симпозиум на дефектолози на тема: "Рано откривање, дијагностика, третман
и предучилишно воспитание за деца со посебни потреби";
Мај 2000 - Работилница "Децата со аутизам и нивниот третман", Скопје, Македонија;
Септември 2003 - Меѓународна конференција на Институтот за дефектологија по повод
десетгодишнината од Институтот, Охрид, Македонија;
Oктомври 2002 - Семинар „Ненасилно решавање конфликти“- НВО Рубикон, Скопје, Македонија
Декември 2002 - Семинар „Превенција од злоупотреба на деца од предучилишна возраст”Здружение Безбедно детство, Скопје, Македонија;
January 2003 - Обука за „Видеоинтеракција во наставата“- дел од проектот “Во фокус” на Tempus
Fare, Скопје, Македонија;
Мај 2005 - Работилница "Каде сме ние сега со аутизмот во Македонија?, Скопје, Македонија;
Април 2007 година - Достапност на социјални услуги за лица со посебни потреби во Југо-Источна
Европа, Скопје, Република Македонија;
Октомври 2008 - Меѓународна конференција: "Улогата на дефектолог во институционалниот и
вонинституционалниот третман на децата со посебни потреби", Скопје, Република Македонија;
Ноември 2008 - Работилница: “Социјална инклузија на лицата со попреченост”, Скопје,
Македонија;
Март 2010 - IASSID работилница: "Стареењето кај лицата со интелектуална попреченост", Скопје,
Македонија;
Мај 2010 - Меѓународна конференција "60 години образование, рехабилитација и вработување
на лицата со попреченост во Република Македонија“, Битола, Македонија;
Октомври 2010 - EASPD конференција: "Кон живеењето во заедницата: актуелни состојби - идни
предизвици", Скопје, Македонија;
Април 2011 – Симпозиум на тема: "Аутистичен спектар на нарушувања-дијагностика, рана
интервенција, превенција", Скопје, Македонија;
Август 2011 - Семинар на тема: "Рана интервенција: превенција и предизвици во раното детство",
Скопје, Македонија;
Октомври 2013 – 4та Меѓународна конференција - Институт за дефектологија: "Современи
аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лицата со посебни потреби", Охрид,
Македонија;
Мај 2014 година - Прв симпозиум за первазивни развојни нарушувања на тема: "Научните
достигнувања во функција на практиката", Струга, Македонија;
Jуни 2015 година – VI Меѓународна научно-стручна конференција на тема: „Унапредување на
квалитетот на живот на децата и младите“, Охрид, Македонија;
Октомври 2015 година - Конференција со меѓународно учество на тема: „Тимски пристап во
медицинската рехабилитација на децата со попреченост“, Гостивар, Р. Македонија.
15. Референци:

Дефектолошка теорија и практика (2000, 2004, 2009); Зборници на трудови од меѓународни
конференции во организација на Институтот за дефектологија при Филозофски факултет (2003,
2008, 2013); Зборник на трудови од симпозиум за первазивно-развојни нарушувања (2014);
Тематски зборник од меѓународна конференција „Унапредување на квалитетот на живот кај деца
и млади“ (2015); Зборник на трудови од конференција „Тимски пристап во медицинската
рехабилитација на деца со попреченост“ (2015).

