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АКАДЕМСКИ КВАЛИФИКАЦИИ 
2010-2017 Магистер по специјална едукација и рехабилитација 

Институт за дефектологија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“- Скопје  

2010-2011 Магистерски студии по специјална едукација 
Оддел за специјална едукација, Факултет за едукација, Универзитет во Осло 
(УИО), Норвешка 
(Студиски престој во рамки на комбинирани мастер студии (УКИМ -УИО).  

2010-2010 Постдипломски курс по специјална едукација 
Интернационална летна школа, Универзитет во Осло, Норвешка   

2005- 2009 Дипломиран дефектолог 
Институт за дефектогија, Филозофски факултет, Универзитет „Св. Кирил и 
Методиј“- Скопје. 

 
ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО  
2019-во тек Истражувач/Обучувач 

Холистички пристап во индивидуално насочено планирање за лица со 
аутизам, Autism PCP, Еразмус+ програмата на ЕУ 

2018-во тек  Стручен соработник       
Уметност за сите, Едукативен арт проект за деца со попреченост, 
Национална галерија, поддржан од Амбасадата на Кралството Холандија   

2012-2015 Уредник, Член на уреднички одбор 
Стручно списание „Специјална едукација и рехабилитација“, Сојуз на 
специјални едукатори и рехабилитатори на РМ 

2011-во тек  Дефектолог     
ПОУ „Иднина“ - Скопје  

2010-2011 Проект администратор     
PboX (Проект базиран на размена), AIESEC Норвешка  

 
МЕЃУНАРОДНИ СЕМИНАРИ И ОБУКИ 
2018  Функционална проценка на попреченост по моделот на МКФ  

МТСП, UNICEF 

https://ukim.academia.edu/IvanaVasilevska


2 
 

2014   Систем за комуникација со употреба за слики (ПЕКС)  
Сертификат за завршена обука; Pyramid Educational Consultants, PECS® Грција, 
Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори  

2014   Функционална АБА – Применета бихејвиорална анализа 
Сертификат за завршена обука; Pyramid Educational Consultants, PECS® Грција, 
Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори 

2014  Сензорно-интегративна терапија по Ајерс 
Сертификат за завршена обука, Институт за сензорна интеграција, Виена, 
Австрија; Сојуз на специјални едукатори и рехабилитатори 

2012  Употреба на образовен пакет GCompris во работа со деца со ПОП и 
асистивни компјутерски уреди 
Сертификат за работилница, Здружение „Отворете ги прозорците“ - Скопје 

2012  Застапување и лобирање за граѓански организации 
Серификат за завршена обука, TACSO - Technical Assistance for Civil Society 
Organizations  

2012 Рана интервенција: Превентивните ефекти на раната интервенција. 
 Сертификат за работилница; Социјална иновативна мрежа (S.I.N.N.), Австрија, 

Институт за дефектологија, Филозфски факултет, УКИМ. 
2010  Бизнис комуникација и менаџмент со човечки ресурси  
  Сертификат за завршена обука, Космо - Центар за иновација, Скопје  
 
ПРОФЕСИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ  
2018-во тек Потпретседател на Македонското научно здружение за аутизам 
2011- 2018 Член на Македонско научно здружение за аутизам 
2008-во тек  Член на Комисија за издавачка дејност, Сојуз на специјални едукатори и 

рехабилитатори  
 
ИСТРАЖУВАЧКИ ТРУДОВИ И СТРУЧНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 
Василевска Петровска И. „Пристапност и можности во визуелната уметност, фокус на 
аутизмот “, учество на трибина на тема „Културна инклузија на лицата со попреченост“, 
Национална галерија, 2019 
 
Василевска Петровска И, „Имплементација на Социо-емоционални интервенции во 
едукативниот третман на децата со нарушувања од аутистичниот спектар“, Зборник на 
трудови: Improvement of the Quality of Life of Children and Youth (6th International Conference), 
Faculty of Education and Rehabilitation, University of Tuzla, Bosnia and Herzegovina, 2016  
 
Василевска Петровска И. „Моментални предизвици во образованието на децата со 
нарушувања од аутистичниот спектар- искуства од ПОУ Иднина“, учество на тркалезна маса 
на тема: состојбата со децата со аутизам и нивниот третман во Република Македонија, 
Омбудсман на РСМ, 2015 
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Vasilevska Petrovska I., “Linguistic Awareness and Environmental Factors in Reading Development: 
Preventing Reading Problems Starts in Early Childhood”, University of Oslo, 2011  
 
Василевска Петровска И., Каровска А., “Ставовите на наставниците во однос на инклузија на 
ученицици со кохлеарен имплант“, Зборник на трудови: 60 години- организирана едукација, 
рехабилитација и вработување на лицата со попреченост во Македонија, Сојуз на 
специјални едукатори и рехабилитатори на РСМ,  2010.  
 
Vasilevska I., Ristovska A., The attitudes of the teachers towards the child with Cochlear implant in 
the Inclusive classroom, Зборник на апстратки „Pobjedimo tišini zajedno”, Факултет за 
специјална едукација и рехабилитација, Универзитет во Белград, Србија, 2008 
 
ВЕШТИНИ  
Комуникациски и интерперсонални вештини • Решавање проблеми • Организациски и 
координациски вештини • Вештини за планирање, имплементација, мониторинг и евалуација 
•  Аналитички вештини и пишување извештаи • Истражувачки вештини • Презентациски 
вештини • Напредни компјутерски вештини  

ЈАЗИЦИ 
Македонски јазик • Мајчин јазик 
Англиски јазик • Експертско познавање, IELTS Academic 8,0 (CEFR ниво C1) 
Српски јазик • Напредно познавање 
Германски јазик • Основни познавања 
Норвешки јазик (Bokmål) • Основни познавања 
Албански јазик • Основни познавања 
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