Биографија

Име и презиме:
Датум и место на раѓање:
Адреса:
Контакт: моб. тел.:
е-mail:
Образование:
Средно образование:
Високо образование:
Магистерски студии:

Докторски студии :
Дополнително образование:

Работно искуство:

Учество на семинари,
конгреси и проекти:

Јасмина Трошанска
22.10.1979, Скопје
Бул. Јане Сандански 62/3-5, Скопје
070/325-805
jasminaiva@gmail.com
Д. С. М. У. "Д-р. Панче Караѓозов".
Универзитет "Св. Кирил и Методиј", Филозофски факултет,
Институт за дефектологија.
Институт за дефектологија при Филозофскиот факултет во
Скопје, насока: "Ментална ретардација и аутизам", на 02. 06.
2009 година одбрана на магистерската теза: "Ставови,
мислења и искуства за третманот на лицата со аутизам во Р.
Македонија".
во тек.
09. 09. 2005 - 13. 06. 2007 Монтесори курс за деца на возраст
од 3 до 6 години;
01. 10. 2006 - 01. 04. 2007 - Имплементација на
компјутерската технологија во работа со децата со пречки во
развојот;
16. 12. 2006 - 01. 05. 2007 "Размислувај бизнис" Самовработување наспроти вработување, Скопје.
21-27.09.2013 "Building school for all" - Инклузивно
образование, обука за обучувачи за инклузија, Салцбург,
Австрија.
Ноември 1999 - Јуни 2000 волонтерска работа во
Македонската организација за заштита на децата "Safe the
Children" во проектот "Социјална интеграција на децата со
посебни потреби".
15 Февруари 2004 - 1 Ноември 2004, како дефектолог,
ангажираност во проектот на Специјалниот завод во Демир
Капија "Инклузија и социјални активности со децата со
тешки пречки во развојот од Специјалниот завод Демир
Капија" поддржан од УНИЦЕФ, во соработка со Институтот
за дефектологија.
Од 01 Ноември 2004 до 01 Ноември 2006 вработена во П.О.У.
"Иднина како дипломиран дефектолог - наставник;
01 Ноември 2006 до денес вработена во П.О. У "Д-р Златан
Сремец" Скопје како дипломиран дефектолог - наставник во
групата на деца со аутизам.
Јуни 2000 г. Интернационален семинар за дефектологија
одржан во Охрид;

12-14. 11. 2005 "35 години специјална едукација и
рехабилитација" - Белград;
05-07 Мај 2006 Меѓународен студентски семинар на
студентите по специјална едукација и рехабилитација "Први
корак"- Загреб;
20-22 Април 2007 Меѓународен студентски семинар на
студентите по специјална едукација и рехабилитација
"Заједно" - Загреб;
12-13 Мај 2007 "Употреба на визуелни стратегии во
структуираното учење кај децата, адолесцентите и
возрасните со аутистичен спектар на нарушувања" - Белград.
02.10-03.10.2008 "Улогата на дефектологот во
институционалниот и вонинституционалниот третман на
децата со посебни образовни потреби, Скопје.
Јуни 2010 година-надворешен соработник на БРО заради
учество во изработка на адаптирани наставни програми за III
одделение на деветгодишно образование за учениците со
аутизам.
15. 03. 2010 г. "Aging of People with Intellectual Disabilities,
Скопје, Македонија.
25.06.2010г. - 07.07. 2010 г. Обука за обучувачи "Развивање и
имплементација на кампањи за застапување"-Скопје.
Јуни 2011 година - надворешен соработник на БРО за
изработка на адаптирани наставни програми за IV одделение
на деветгодишното образование во посебните основни
училишта и посебните паралелки за учениците со аутизам.
05.11.2011 - "Разбирање на различните потреби на децата со
аутистичен спектар на однесување" -учествува со предавање
"Образовните потреби и можности на децата со аутизам".
13.04.2011 -Дел од тимот за организација и предавач на
симпозиумот: Аутизам, рана интервенција и превенција,
Скопје, Македонија.
19-21.05.2011 - Предавач на симпозиумот "Рана интервенција
и развојни нарушувања", Охрид, Македонија.
15.10.2011 - Модератор и организатор на симпозиумот
"Новини кај Down-овиотсиндром", Скопје, Македонија.
17-19.05.2012 - Предавач на конференцијата "Инклузивно,
образование, состојби и предизвици", со труд "Инклузија на
децата со аутизам во Гевгелија", Струмица.
21.09. до 27 .09 2013 Обука за обучувачи- Building a School
for all. Moving towards an inclusive education, Салзбург
Австрија во организација на ЕАСПД.
17-19.10.2013 - 4-та меѓународна конференција „Современи
аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на
лицата со посебни потреби“, Охрид, учество со труд
„Стадиуми на комуникација кај децата со аутизам“.
15-17 мај 2014 - "Можности, потреби и методи на работа во
процесот на образование на децата со аутизам" - Прв

Организации:
Сопствени трудови во:

симпозиум за первазивни развојни нарушувања: "Научните
достигнувања во функција на практиката". Струга.
Февруари – декември 2014 – стручен соработник во
планирање и реализација на проектот под број
ЕИДХР/2013/55: „Програма за целосна социјализација на
деца со посебни потреби во нивните заедници“.
17-18 Март 2014 - Обучувач во рамките на обуката
"Социјална инклузија" на тема "Компетенци на наставникот",
Гевгелија, Р.Македонија.
07.05.2014 - Учество на форум за аутизам, Гевгелија.
17 и 18 јуни 2014 - посета на обука „Инклузија на децата со
посебни потреби во училиште и релевантни статегии за
применета бихејвиорална анализа (АБА)“-Гевгелија.
19 и 20 јуни 2014 - посета на обука “Учење на вербално
однесување на аутистични и други деца со посебни потреби,
со лесни и умерени сознајни говорни нарушувања”,
Гевгелија.
12 и 13 јуни 2014 - Обучувач во рамките на обуката
"Споделување на искуства во сензорна соба", Гевгелија.
7 и 8 октомври 2014 - посета на обука Семинар „Тренинг на
мозок” во светот на науката познат како „Brain Gym “,
Гевгелија.
11.12.2014 - обучувач во рамкте на обуката "Примена на
визуелни стратегии во работата со децата со посебни потреби
во училиште" со тема "Структура, распоред, информација и
индивидуален систем на работа со учениците со
интелектуална попреченост и аутизам", Гевгелија.
Декември 2014- стручен соработник на БРО, стручен
соработник за изработка на програма за деца со пречки во
развојот во предучилишните установи во Република
Македонија.
Септември 2015-(проектот е во тек)- 4Член на оперативниот
тим на проектот "Equity and Social Inclusion through Positive
Parenting", во рамките на Еразмус + програмата на Велика
Британија.
- Потпретседател на Македонското научно здружение за
аутизам;
-Активен член на "Македонска Монтесори асоцијација.
Дефектолошка теорија и практика
Београдска дефектолошка школа
Зборник на трудови на филозофски факултет
Зборник на резимеа - 15 Години студии по дефектологија во
Македонија
Зборник на резимеа "Дождливиот човек меѓу нас. Современи
форми на поддршка на лицата со аутизам", Краков, Полска.
Зборник на резимеа "60 години воспитание, образование,
рехабилитација и вработување на лицата со инвалидност во
Република Македонија" Меѓународна конференција, Битола

Зборник на резимеа Четврта меѓународна конференција:
"Современи аспекти на специјалната едукација и
рехабилитација на лица со инвалидност".
”Тематски зборник од меѓународна конференција
„Унапредување на квалитетот на живот кај деца и млади“– VI
Меѓународна научно-стручна конференција на тема:
„Унапредување на квалитетот на живот на децата и младите“
Компјутери:
Јазици:

MS Office package (Word, Excel, Power Point, Outlook), Adobe
(Photoshop and Acrobat Reader), Internet.
Македонски, Англиски , Бугарски, Српски, Хрватски јазик.

