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Име и презиме:  Доц. д-р ОЛИВЕРА РАШИЌ-ЦАНЕВСКА  

Дата на раѓање:  10.01.1984       

Адреса:   Филозофски факултет, бул. „Гоце Делчев“ 9А, 1000 Скопје, Р.  

    Македонија 

Телефон:   +389 2 3116 520, лок. 247 

Е-пошта:   oliverarasic@fzf.ukim.edu.mk 

Образование:   1998-2002, ДСМУ „Д-р Панче Караѓозов“, среден успех 5.00 

    2002-2006, Филозофски факултет, Институт за дефектологија,  

    среден успех 9.25 

    17.06.2009 Магистер на дефектолошки науки 

    08.03.2013 Доктор на дефектолошки науки  

Работно искуство:  15.01.2007 - 30.04.2012, Демонстратор при Универзитет Св.  

    Кирил и Методиј, Филозофски факултет-Институт за   

    дефектологија 

    02.12.2010-28.12.2011, Дефектолог-олигофренолог во ПОУ  

    „Д-р Златан Сремец“ 

    03.05.2012 – 02.07.2013, Помлад асистент на Универзитет Св.  

    Кирил и Методиј, Филозофски факултет-Институт за   

    дефектологија 

    02.07.2013- Доцент на Универзитет Св. Кирил и Методиј,  

    Филозофски факултет-Институт за дефектологија 
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    01.02.2015- Надворешен соработник (ангажиран професор- 

    предавач) при Државниот универзитет во Тетово,   

    Институт за специјална едукација и рехабилитација 

Дополнителни  

активности:   Член на собрание на НВО „Отворете ги прозорците“,   

    декември 2015 

    Член на организационен одбор по повод одбележување на „95  

    години“ од основањето на Филозофскиот факултет во Скопје,  

    Декември 2015 

    Уредник на зборник на абстракти на IV меѓународна   

    конференција „Современи аспекти на специјалната едукација  

    и рехабилитација на лицата со инвалидност“ во организација  

    на Институтот за дефектологија, октомври 2013 година; 

    Член на организационен одбор на IV меѓународна   

    конференција „Современи аспекти на специјалната едукација  

    и рехабилитација на лицата со инвалидност“ во организација  

    на Институтот за дефектологија, октомври 2013 година; 

    ЕКТС координатор при Институтот за дефектологија,   

    февруари 2013 – ноември 2013; 

     Уредник на зборник на трудови на симпозиум “Рана   

    интервенција и развојни пореметувања„, во организација на  

    Сојуз на дефектолози на Р. Македонија и Здружение на   

    педијатри на Р. Македонија, мај 2011 година; 

    Заменик главен и одговорен уредник на меѓународното   

    научно-стручно списание „Дефектолошка теорија и практика“, 

    ноември 2011- година; 

    Надворешен соработник при Бирото за развој на Образование, 

    изработувач на Адаптирани наставни програми за IV   

    одделение на деветгодишно основно образование во   

    посебните основни училишта за ученици со пречки во   

    психичкиот развој и ученици со мултихендикеп  во текот на  

    2011 година;  

    Член на организационен одбор, Интернационална   

    конференција за Образование, Рехабилитација и Вработување  

    на лицата со пречки во Република Македонија, Битола, 2010; 



    Член на извршен одбор на Македонското научно здружение за 

    аутизам, 2008- година; 

    Претседател на комисија за издавачка дејност и организација  

    на научни и стручни собири на Сојуз на дефектолози на РМ,  

    2009-2011; 

    Член на комисија за аплицирање на научно-истражувачки  

    проекти на Сојуз на дефектолози на РM, 2009-2011; 

    Технички секретар на списанието Дефектолошка теорија и  

    Практика, 2008-2011; 

Семинари и конгреси: Предавач на конференција „Превенција и спречување на  

    насилство врз жени со попреченост: Состојбата во државата и  

    препораки“, ХЕРА, 02.12.2015; 

    Учесник на семинар „Вовед во сензорна интеграција SI“ во  

    организација на Gesellschaft für Sensorische Integration Jean  

    Ayres, Deutschland und International e. V., Граѓанска   

    организација „Во мојот свет“ и CSPER -Centar za edukaciju i  

    re-habilitaciju, на 09.03.2013; 

    Учесник на трибина „Значењето на импакт факторот за   

    науката во Македонија“ во организација на Филозофски  

    факултет - Институт за дефектологија, во соработка со   

    Институтот за имунологија (Универзитетска клиника во  

    Скопје), на 25.06.2012; 

    Учесник на обука “Управување со проектен циклус и   

    подготовка на предлог - проект„ во организација на   

    Министерство за труд и социјална политика и Aus-trian   

    Development Cooperation на 14 Ноември 2011, во Скопје;  

    Учесник на семинар “Supporting individuals with autism based  

    on the TEACCH approach„  на 11 и 12 Ноември 2011, во   

    Скопје;                  

    Учесник на трибина „Down syndrome- предизвик за родителот, 

    поддршка за зрелост на општеството“ во организација на  

    Македонско научно здружение за аутизам и Трисомија 21 од  

    Загреб, на 15.10.2011;   



    Учесник на работилница “Early Intervention: Preventive effects  

    of Early Childhood Intervention - Challenges of 21st Centry„, во  

    организација на Social Inovative Net-work, Филозофски   

    факултет - Институт за дефектологија на 29 Август 2011, во  

    Скопје;  

    Од 23 до 25 август 2011 година била учесник на воведна обука 

    за Инклузивно образование во организација на УНИЦЕФ и  

    Министерство за образование и наука на Р. Македонија;  

    Во периодот од 03 до 06 11.2010 била учесник на DG ECHO 4- 

    дневен тренинг на тема: “Strengthening the capacities of   

    humanitarian NGO’s: from the identifica-tion to the   

    implementation of a humanitarian action” организиран од   

    Фондација “Together„-Словенија и Punto.sud во Порторож; 

    Во периодот од 22 до 24.10.2010 година била учесник на прва  

    интернационална конференција во Сомбор, Република Србија, 

    на тема “Специјална едукација и рехабилитација наука и/или  

    пракса„, во организација на Друштво на дефектолози од  

    Војводина, Одделот за соматопатологија од факултетот за  

    специјална едукација и рехабилитација при Универзитетот во  

    Белград, НВО Ресурсен центар за специјална едукација и  

    рехабилитација од Белград и Друштво на дефектолози од  

    Сомбор, со труд “Подобрување на квалитетот на живот преку  

    MOVE програма„ објавен во зборник на трудови; 

    Учесник на конференција “Towards community living-current  

    realities-future chal-lenges” во организација на ЕАСПД,   

    ПОРАКА, Отворете ги прозорците и МНЗА на 07 и 08.10.2010 

    година; 

    Од 27 до 29 мај 2010 година била активен учесник на   

    конференција “60 години воспитание, образование,   

    рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во Р.  

    Македонија„, со две презентации (“Полов развој, абнормално  

    полово однесување и сексуално воспитание кај лицата со  

    инвалидност„, и “Приказ на случај според MOVE програма„- 

    објавени во зборник на трудови); 

    На 15.03.2010 учествува во работилница “Aging of people with  

    intellectual disabil-ities„ во организација на IASSID academy on  



    Education, Teaching and Research и Универзитет “Св. Кирил и  

    Методиј„, Филозофски факултет- Институт за дефектологија; 

    На 21.10.2009 и 22.10.2009 била учесник на семинар за обука  

    за примена на MOVE програмот на работа со лица со физичка  

    попреченост, во организација на Британска амабасада во  

    Скопје; 

    Во периодот од 20.04.2007-22.04.2007 била учесник на   

    вториот интернационален конгрес на студенти од факултети  

    за специјална едукација и рехабилитација во Загреб, Р.   

    Хрватска; 

Студиски посети:  Германија, Холандија, Хрватска, Србија 

Учество во проекти: Учесник во проект финансиран од Фондот за иновации и  

    технолошки развој со посредство на Гордиан системи „Систем 

    на сензори Carry, за паметна (smart) анализа на податоци за  

    навиките и моделите на однесување на стари лица и лица со  

    инвалидност“ 01.02.2016-31.01.2017 год. 

    Обука на наставници од СОУ „Коста Сусинов“-Радовиш,  

    „Карактеристики на уленици со посебни образовни потреби“ и 

    „Изработка на ИОП“, Мај 2015 година; 

    Учесник во проект „Updating university curricula on sexuality,  

    gender and sexual rights“ во организација Филозофски факултет 

    и Рутгерс институтот од Холандија, февруар-март 2015 год; 

    Декември 2014: предавач на тема „Терапија со игра (play  

    therapy) современ пристап во работата со деца со пречки во  

    развојот“, при проектот „Програма за целосна социјализација  

    на деца со посебни потреби во нивните заедници“; 

    Од 01.07.2012 до 10.10.2012 работи како консултант на проект 

    „Детските права“ во организација на „Словенска   

    филантропија - Здружение за промовирање на волонтерство“  

    од Р. Словенија, НВО „Резја - Здружение за психосоцијална и  

    педагошка помош и поддршка“ и Министерство за   

    образование на Р. Македонија; 

    Од 2011 година како член на НВО „Резја - Здружение за  

    психосоцијална и педагошка помош и поддршка“ од Скопје  



    работи на проект „Советувалиште за деца, млади и родители  

    во Куманово“ во соработка со НВО „Садакаја“ 

    Од 2010 година е член на НВО „Резја - Здружение за   

    психосоцијална и педагошка помош и поддршка“ од Скопје и  

    работи на проект „Советувалиште за деца, млади и родители‟  

    во соработка со Фондација Together од Р. Словенија и   

    Министерство за надворешни работи на Р. Словенија; 

    Во периодот од 01.2010 до 06.2010 работи на проект   

    (предавач) „Модернизација на наставата - работа со ученици  

    со инвалидност‟ во реализација на Министерство за   

    образование и наука на Р.М, Биро за развој на образованието  

    при Р. Македонија и Универзитет “Св. Кирил и Методиј„,  

    Филозофски факултет- Институт за дефектологија. 

Компјутери:   MS Word, Excel, SPSS, Statgraphics, Statistics for Windows, 

    Internet Explorer, Power Point, Adobe Acrobat 

Јазици:   Македонски, англиски, српски, хрватски, бугарски 

Референци:   Една книга во коавтроство за рана интервенција на деца  

    родени со фактор на ризик, објавена во 2013 година, еден  

    практикум по физиологија со функционална анатомија, во  

    коавторство 2007 година, над 15 труда објавени во меѓуародни 

    научни списанија и зборници на трудови. , 

 


