
1 

 

 

  

  

 

Славица Тодорова (род. Петровиќ) 

 

 

++389 (0)75 285 825 

 

 
slavicaprof@yahoo.com 

 
 

 
1997 - Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 
група: Mакедонски јазик со македонска книжевност и 
јужнословенски книжевности;  

 
1999 - Филозофски факултет; Скопје 
Едногодишни студии по дефектологија;  
 

2000 - Положен испит за лектор; 

 

2006 - Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 
доквалификација: Српски јазик како втор главен 
предмет;  
 
2010 - Положен испит за судски преведувач од 
македонски на српски јазик и обратно 
 

                 2016 - Филозофски факултет, Скопје 
                 втор циклус студии: Инклузивно образование од    
                  областа на специјална едукација и рехабилитација 

 
 
 
 англиски, српски, босански, црногорски 
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од 1998 и се уште во Посебно основно училиште „Иднина“, Скопје: 

- наставник-дефектолог во предметна настава по предметот Македонски 
јазик; 

- ментор на приправници; 

- член на Училиштен одбор; 

- библиотекар. 

 

2004 - хонорарен лектор во дневниот весник „Вест“ 

 

2004 - хонорарен лектор во издавачката куќа „Просветно дело“, Скопје 

 

2012/2013 - Волонтер-предавач на проектот од јавен интерес на Министерството за труд и 
социјала во Приватното средно училиште „Академија Леонтиќ“  

 

од 2014 - хонорарен уредник и лектор во „Санто Стеф-С“ дооел Скопје  

 

2016 - Рецензент на учебниците по српски јазик за прво, второ и седмо одделение во 
деветгодишното основно образование 

 

од 2017 - хонорарен наставник по македонски и српски јазик во Центар за странски јазици, 
Скопје 

 

 
 

 
1. Логика, учебник за IV година за средно образование, „Просветно дело“, Скопје; 
2. Педагогија, учебник за III година за средно образование, „Просветно дело“, 

Скопје; 
3. Социологија, учебник за IV година за средно образование, „Просветно дело“, 

Скопје; 
4. „Ајде да учиме“, прирачници за подготвителна година по: физичко 

образование, музичко образование, ликовно образование, македонски јазик, 
математика, запознавање на природата и општеството, „Просветно дело“, 
Скопје; 

5. Математика, учебник за V одделение, „Просветно дело“, Скопје; 
6. Математика, учебник за VI одделение, „Просветно дело“, Скопје; 
7. Математика, учебник за VII одделение, „Просветно дело“, Скопје; 
8. Математика, учебник за VIII одделение, „Просветно дело“, Скопје; 
9. Математика, учебник за I одделение, „Просветно дело“, Скопје; 
10. Математика, учебник за II година за средно образование, „Просветно дело“, 

Скопје; 
11. Математика, учебник за средно образ. за електротех. струка, „Просветно дело“, 

Скопје; 
12. Волшебната шума, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
13. Артикуларни и други индекси на активност како критериуми за 

евалуација на ревматоидниот артритис и терапискиот ефект на 
имунодулаторната терапија, д-р Ирена Кафеџиска, докторска дисертација; 

14. Запознавање на околината, учебник за II одделение, „Просветно дело“, 
Скопје; 

Работно искуство 

Лектор на следниве изданија 
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15. Запознавање на околината, учебник за III одделение, „Просветно дело“, 
Скопје; 

16. Мојата околина, учебник за I одделение, „Просветно дело“, Скопје; 
17. Работни листови по Запознавање на околината, „Просветно дело“, 

Скопје; 
18. Прирачници за наставниците за предметот Запознавање на 

околината, „Просветно дело“, Скопје 
19. Мисија на Месечината, Ален Диер, „Просветно дело“, Скопје; 
20. Два плоштада, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
21. Етнички конфликти, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
22. Рециклирај и направи сам, копродукциско издание, „Просветно дело“, 

Скопје; 
23. Монографија на Медицински факултет - Скопје 
24. Часовник, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
25. Енциклопедија за почетници, копродукциско издание, „Просветно дело“, 

Скопје; 
26. Откријте ја Европа, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
27. Географија, учебник за VI одделение за основно образование, „Просветно 

дело“, Скопје; 
28. Географска работилница, работни листови за VI одделение, „Просветно 

дело“, Скопје; 
29. Визуелен речник, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
30. Уставно право, Саво Климовски, Рената Треневска, Тања Каракамишева, 

„Просветно дело“, Скопје; 
31. Светската климатологија, копродукциско издание, „Просветно дело“, 

Скопје; 
32. Антропокултура, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
33. Информатика, учебник, „Просветно дело“, Скопје; 
34. Политички системи, Саво Климовски, Рената Треневска, Тања 

Каракамишева, „Просветно дело“, Скопје 
35. Основи на приватното право, копродукциско издание, „Просветно дело“, 

Скопје; 
36. Меѓусебни влијанија на правото на ЕУ и националното право 
37. Веб-страница на Агенцијата за недвижности и катастар 
38. Човечкото тело, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
39. 100 опасни животни, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
40. Позитивни емоции, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
41. Мамо, нешто ме боли, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
42. 365 дена здравје, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
43. Среќни и здрави по 40-тата, копродукциско издание, „Просветно дело“, 

Скопје; 
44. Бременост и нега на дете, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
45. Соништа, Соња Димовска, брошура 
46. Ќе станам татко, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
47. Бистри умови, Ферн Мајклс, „Просветно дело“, Скопје; 
48. 10-минутни вежби за да останете витални и млади, „Просветно дело“, 

Скопје; 
49. Кама сутра, „Просветно дело“, Скопје; 
50. Мојата околина за деца од предучилишна возраст, „Просветно дело“, 

Скопје; 
51. Хигиена и микробиологија, учебник за средно образование; 
52. Сликозборница, „Просветно дело“, Скопје; 
53. Надарени, Мерилин Кеј, „Просветно дело“, Скопје 
54. 206 коски, Кети Раикс, „Просветно дело“, Скопје; 
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55. Огнена одмазда, Џ. А. Џенс, „Просветно дело“, Скопје; 
56. Откриј го човечкото тело, „Просветно дело“, Скопје; 
57. Откријте го Египет, „Детска радост“, Скопје; 
58. Математика за деца од предучилишна возраст, „Просветно дело“, Скопје; 
59. Спортски вештини - фудбал, „Просветно дело“, Скопје; 
60. Загатката на фараонот, Сер Стив Стивенсон, „Просветно дело“, Скопје; 
61. Првите автомобили, Филип де ла Котардејл, „Детска радост“, Скопје; 
62. Чудесното движење на водата, Моник Сикар, „Детска радост“, Скопје; 
63. Отцепување на континентите, Дидје Жил, „Детска радост“, Скопје; 
64. Првите луѓе, Жан-Жак Иблен, „Детска радост“, Скопје; 
65. Слатки мали лажливки, Сара Шепард, „Детска радост“, Скопје; 
66. Паднати, Лорен Кејт, „Просветно дело“, Скопје; 
67. Последната ноќ во „Шато Мармонт“, Лорин Вејсбергер, „Просветно дело“, 

Скопје; 
68. Жената на временскиот патник, Одри Нифенегер, „Просветно дело“, 

Скопје; 
69. Здрава бебешка храна, копродукциско издание, „Просветно дело“, Скопје; 
70. Безгрешна, Сара Шепард, „Детска радост“, Скопје; 
71. Совршена, Сара Шепард, „Детска радост“, Скопје; 
72. Пророштвата на Ностардамус, Марио Ридинг, „Просветно дело“, Скопје; 
73. Окса Полок - последната надеж, Ан Плишота, Сандрин Волф, „Детска 

радост“, Скопје; 
74. Трансмисионите механизми на монетарната политика на земјите во 

развој, со посебен осврт на Македонија, Ивана Крстева, магистерски труд, 
Економски факултет, Скопје; 

75. Заштита на правото на живот при употреба на сила против 
современите закани од тероризмот, Весна Попоска, магистерски труд, 
Правен факултет, Скопје; 

76. Девијантно однесување кај адолесцентите со лесна интелектуална 
попреченост, Емилија Георгиева, магистерски труд, Филозофски факултет, 
Скопје; 

77. Бариери за вклучување на жените во врвниот менаџмент, Џоко 
Главчев, магистерски труд, Економски факултет, Скопје; 

78. Се викам Црвено, Орхан Памук, „Магор“, Скопје; 
79. Материја и меморија, Анри Бергсон, „Магор“, Скопје; 
80. ЕЗКЦ „Спирит“, веб-страница; 
81. ПСУ „Академија Леонтиќ“, веб-страница; 
82. Елаборат со измени и дополнувања на студиските програми за 

вториот циклус универзитетски студии на Факултетот за ликовни 
уметности во Скопје, Факултет за ликовни уметности, Скопје; 

83. Списание „Специјална едукација и рехабилитација“, бр. 1, 2, 3,  Сојуз 
на дефектолози, Скопје; 

84. Зборник на резимеа „Современи аспекти на специјалната едукација и 
рехабилитација“, Филозофски факултет, Скопје; 

85. Парламентите, суверенитетот и демократијата во Европската Унија - 

oбликување на новиот европски полис, проф. Каролина Ристова-Астеруд; 

86. Списание за деца „Смешко“, Едука мак, Скопје; 

87. Новогодишна шумска прослава, Едука мак, Скопје; 

88. Квиз за текнувала, Квиз за претшколци, Квиз - Ај погоди, Едука мак, 

Скопје; 

89. Серија сликовници, Едука мак, Скопје; 

90. Сликовница На фарма, Едука Мак, Скопје; 
91. Сликовница Интересни цртани ликови, Едука Мак, Скопје: 
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92. Брајово писмо, проф. д-р Даниела Димитрова Радојичиќ, Филозофски 
факултет, Скопје;  

93. Рана интервенција на деца родени со фактор на ризик,  
проф. д-р Наташа Чичевска Јованова, Филозофски факултет, Скопје; 

94. Билтен, Факултет за ликовна уметност, Скопје 
95. Македонско офталмолошко списание, Здружение на офталмолози на Р. 

Македонија 
96. Веб-страница на „Сава осигурување“, Скопје 
97. Проценка на стиловите на родителство и начин на справување со 

стрес кај родители од функционални и дисфункционални семејства, 
Соња Вучевска, магистерски труд, Филозофски факултет, Скопје 

98. Морска кавга, Драгана Тодорова, „Санто Стеф - С“, Скопје 
99. Дистрибуција, вирусно оптоварување и коинфекција со хуман 

папилома вирус кај пациентки со цервикален карцином или 
интраепителијални неоплазии, Меги Мицевска, магистерски труд, 
Медицински факултет, Скопје  

100. Прематурна ретинопатија - скрининг и современа терапија, Беким 
Татеши, докторска дисертација, Медицински факултет, Скопје 

101. Моделирање на пристапи кон учењето кај предучилишните деца, 
Соња Чаловска, магисетрски труд, Филозофски факултет, Скопје 

102. Планирање и реализација на мерки и активности за заштита и 
спасување во основното училиште, Маја Тимовска, докторска дисертација, 
Факултет за безбедност, Скопје 

103. Зборник на резимеа Меѓународниот конгрес на офталмолозите 
одржан во Охрид, 2017 година 

104. Ставовите на родителите кон своите деца со посебни потреби во 
редовно и во посебно училиште, Наташа Јовановска, магистерски труд, 
Меѓународен славјански универзитет, Свети Николе 

105. Македонско офталмолошко списание (МЈО), Здружение на 
офталмолози 
 

 
 
 

1. Математика за 3. разред, уџбеник (македонско-српски), „Просветно дело“, 
Скопје; 

2. Природа за 4. разред, уџбеник (македонско-српски), „Просветно дело“, 
Скопје; 

3. Моја околина 1, уџбеник (македонско-српски), „Просветно дело“, Скопје; 
4. Моја околина 2, уџбеник (македонско-српски), „Просветно дело“, Скопје; 
5. Моја околина 3, уџбеник (македонско-српски), „Просветно дело“, Скопје; 
6. Математика за 3. разред, уџбеник (македонско-српски), „Просветно дело“, 

Скопје; 
7. Ликовно образовање за 4. разред, уџбеник (македонско-српски), 

„Просветно дело“, Скопје; 
8. Ликовно образовање за 5. разред, уџбеник (македонско-српски), 

„Просветно дело“, Скопје; 
9. Ликовно образовање за 6. разред, уџбеник (македонско-српски), 

„Просветно дело“, Скопје; 
10. Ликовно образовање за 7. разред, уџбеник (македонско-српски), 

„Просветно дело“, Скопје; 
11. Музичко образовање за 5. разред, уџбеник (македонско-српски), 

„Просветно дело“, Скопје; 

Превод на следниве изданија 
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12. Музичко образовање за 6. разред, уџбеник (македонско-српски), 
„Просветно дело“, Скопје; 

13. Квалитет живота и успех и владање ученика са интелектуалним 
тешкоћама, магистарски рад (македонско-српски); 

14. У сусрет кодификацији грађанског права Републике Македоније, др Г. 
Галев (македонско-српски); 

15. Засебно о односу између националног права конкуренције земаља 
чланица и комунитарног права, др Галев Гале (македонско-српски) 

16. Међународном стратегијом до конкуретских предности, проф. др 
Николче Јанкуловски, проф. др Моника Ангелоска (македонско-српски) 

17. Методологија и приступ урбанистичког пројектовања холандског 
студија WEST 8, мр Т. Ичева (македонско-српски); 

18. Балкини, веб-страница (македонско-српски, босански, црногорски); 
19. Одговорност за опасност од штете, проф. др Гале Галев (македонско-

српски); 
20. Importance of the Social Media and their integration in the Internet 

Marketing Strategies of the Companies, проф. д-р Т. Петковска Мирчевска, 
проф. д-р З. Јаневски, проф. д-р М. Ангелоска-Дичовска (македонско-англиски); 

21. Списание „Дефектолошка теорија и практика“, (англиско-македонски); 
22. Документација о музејским предметима, Анита Илиева Николовска  

(македонско-српски); 
23. Управљање ризицима лизинг компанија, Ленче Папазовска (македонско-

српски); 
24. Извештај од обуката за проектен циклус... на СВГ (Standing Working 

Group) (англиско-македонски); 
25. Каталог Систем цеви за инфраструктуру, (англиско-српски);  
26. „Слободна конкуренција у земљама малих економија“, проф. др Галев 

(македонско-српски); 
27. Рекламен материјал за автомобилски делови, Процит, Скопје (англиско-

македонски) 
28. Веб-страница, Ида гравити д.о.о., Скопје (македонско-српски) 
29. Дел од текстовите во Зборникот на резимеа „Современи аспекти на 

специјалната едукација и рехабилитација“ (српско-македонски и 
англиско-македонски); 

30. Квиз за текнувала, Квиз за претшколци, Квиз - Ај погоди (српско-
македонски), Едука мак, Скопје; 

31. Серија „Навики“, Едука мак, Скопје (српско-македонски); 
32. Комуникациски систем со разменување слики, Peace Corps Macedonia, 

Скопје (англиско-македонски) 
33.  Мистериите на Гинковата улица од Урош Петровиќ, Центар за 

едукација и советување, Скопје (српско-македонски) 
34. Дефектолошка теорија и практика, МНЗА и Филозофски факултет 

(англиско-македонски) 
 

 

 

 

1. Подари ми насмевка, логопедска сликовница, „Едука МАК“, Скопје, 2018 

2. Сакам времето да застане, Марија Миновска, „Санто Стеф - С“, Скопје, 2018 

3. Специјална едукација и рехабилитација, списание, Сојузот на дефектолози 
на Република Македонија 

 

Уредник на: 
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Тема: Ставовите на наставниците за инклузивно образование (објавено во 
Зборник на трудови, Сојуз на дефектолози, Скопје, 2011) 
 
Тема: Поврзаноста на училишниот успех на децата со пречки во развојот со 
материјално-техничката опременост и кадровската екипираност во основните 
училишта (објавено во Зборник на трудови, Институт за дефектологија, 
Филозофски факултет, Скопје, 2013) 
 
Работна тетратка со графомоторни вежби „Учам да пишувам“, Санто 
Стеф - С, Скопје, 2014 
 
Тема: Учебниците за почетно читање и пишување за учениците со лесна 
интелектуална попреченост вклучени во инклузивно образование (магистерски 
труд, одбранет: мај 2016 на Институтот за дефектологија при Филозофски факултет, 
Скопје, објавен на www.santostef.mk) 
 
Тема: Квалитет на живот на лица со пречки во развојот (презентирана на 
стручна конференција во Златибор, 2010) 
 
Тема: Дете со перварзивно развојно нарушување: поттик или стигма (објавено 
во Зборник на трудови, Сојуз на дефектолози, Скопје, 2014) 
 
Тема: Friendship as a goal in educational process (објавено во Zbornik radova 
„Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: značaj i programi podrške“, Нови Сад, 2017) 
 
Тема: Socijalizacija učenika sa smetnjama u razvoju na časovima proizvodnog rada, 
(објавено во Zbornik radova „Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom: značaj i 
programi podrške“, Нови Сад, 2017) 
   
Детски песни објавени во детското списание „Смешко“, Едука МАК, Скопје 
 

 

  
- Учество на Детскиот фестивал „Насмевка“ во Р. Турција со група 

ученици од ПОУ „Иднина“, 2008 
- Завршена обука во рамките на ПРОЕКТ ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА НА 

ОБРАЗОВАНИЕТО, програма: албански јазик за наставници од 
основните и средните училишта, Скопје, 2008 

- Учество на Симпозиумот „Рана интервенција и развојни пореметувања“, 
Сојуз на дефектолози и Здружение на педијатри на Македонија, Охрид, 
2011 

- Учество на Семинарот „Рана интервенција: превентивните ефекти од 
раната интервеницја“, Филозофски факултет, Скопје, 2011 

- Учество на 5 меѓународен научен собир „Специјална едукација и 
рехабилитација денес“ со тема: Квалитетот на живеење - успехот и 
поведението на учениците со интелектуални тешкотии, Факултет за 
специјална едукација и рехабилитација - Белград, Златибор, 2011 

- Учество на трибина „Даунов синдром - предизвик за родителот, 
поддршка за зрелост на општеството“, МНЗА, Скопје, 2011 

- ЕУ-обука за наставници, ЕУ-инфоцентар, Скопје, 2012 

Автор на: 

Обуки, курсеви, семинари 
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- Презентирање тема под наслов „Инклузивно образование   за учениците 
со лесни пречки во интелектуалниот развој во рамките на предметна 
настава во редовните основни училишта“ на Научно-стручниот собир 
„Инклузивно образование, состојба и предизвици“, одржано во 
Струмица, 2012, 

- Учество на обуката „Соработка и мобилизирање на ресурси од бизнис-
секторот“ во организација на ТАКСО, Струмица, 2013 

- Учество на промоцијата за вработување лица со попреченост во 
организација на „Порака наша“, Куманово, поддржано од УСАИД, 2013 

- Учество со тема на Четвртата меѓународна конференција „Современи 
аспекти на специјалната едукација и рехабилитација на лица со 
инвалидност“, Охрид, 2013 

- Учество со тема на Првиот симпозиум за первазивни развојни 
нарушувања „Научните достигнувања во функција на практиката“, 
Струга, 2014 

- Наставник-предавач на меѓународникот проект „Детска насмевка“ во Р. 
Турција, 2015 

- Завршен прв и втор степен од курсот НТЦ-систем на учење, Скопје, 2015 
-     Учество на Прва конференција на тема: Тимски пристап во 

медицинската рехабилитација на децата со попреченост, октомври 2015, 
Гостивар, (во организација на Сојуз на дефектолози на РМ, Здружение на 
физиотерапевти на Р. Македонија 

-    Учество со тема на Меѓународната научно-стручна конференција  
     Современи трендови во дефектолошката теорија и пракса“, Охрид, 2016 
- Учество на Меѓународна конференција „Социјална инклузија особа са 

инвалидитетот: значај и програми подршке“, Нови Сад, 2017 
- Учество на едукативен семинар „Рехабилитација кај церебрална 

парализа - мултидисциплинарен пристап“, Куманово, 2017 
- Учество на обука „Креативно решавање конфликтни ситуации“ во 

организација на Здружението Loja и K. Wustrow, Охрид, 29.03 - 03.04.2018 
 

    
 

      Член на: 

      Здружение на лектори на РМ 

      Македонското научно здружение за аутизам (МНЗА) 

      Здружение на преведувачи МАТА 


