STROKOVNI CV – na kratko
Kot logopedinja-surdopedagoginja sem strokovno aktivna od leta 2000. Strokovni izpit za
logopedinjo sem po diplomi iz defektologije za osebe z motnjo sluha in govora (logopedsurdopedagog) (diplomirala leta 1997 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani leta
1997) opravljala v tujini leta 2000, in sicer decembra 2000 na IRCCS Santa Lucia v Rimu, v
sklopu postopka priznanja diplome, pridobljene v R Sloveniji. Do leta 2006 sem namreč
živela v Trstu in takoj po diplomi sprožila postopek za priznanje.
V jeseni leta 2001 sem odprla podjetje in v letih 2001 - 2002 izvajala strokovno delo kot
logopedinja v Trstu v zasebnem logopedskem studiju Agora' logopedinj N. Peloso in S.
Coppetti s pacienti samoplačniki z raznimi govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi
motnjami ter s koncesijo z občino Trst za osebe z okvaro sluha, uporabnike individualnih
slušnih aparatov. Uporabniki storitev so bili otroci in mladostniki od 1 do 16 let starosti.
Kasneje sem odprla svojo samostojno ambulanto v centru Trsta (2003-2004), kjer sem
nudila kot zasebnik logopedsko terapijo tako otrokom in mladostnikom kot odraslim
osebam, kasneje pa sem poleg tega sodelovala še z zdravstveno ustanovo Pineta del Carso
v Nabrežini pri Trstu tako za odrasle slovenske in italijanske paciente z nevrološko
pogojenimi jezikovnimi, govornimi in komunikacijskimi motnjami (2003-2005) kot preko
koncesije tudi z javno zdravstveno ustanovo v Trstu Azienda per i Servizi Sanitari n.1
Triestina (A.S.S.), in sicer najprej v dveh tržaških okrajih v dispanzerjih za otroke in
mladostnike (U.O.B.A.) prvega tržaškega okrožja (U.O.B.A. na Ul. Locchi, kasneje U.O.B.A
na Ul. Vespucci), za katere je bila značilna večjezičnost zaradi priseljencev. Kasneje sem
storitve izvajala v zdravstveni ustanovi Pineta del Carso v Nabrežini pri Trstu (2004, 2005)
tako za odrasle slovenske in italijanske paciente z nevrološko pogojenimi jezikovnimi,
govornimi in komunikacijskimi motnjami (hospitalizirane in nehospitalizirane paciente) kot
tudi z slovenskimi otroki ter mladostniki v sklopu sodelovanja s Slovensko
sociopsihopedagoško službo, ki deluje kot samostojna enota v sklopu Zdravstvenega
javnega podjetja A.S.S.1.
Ob koncu leta 2005 sem zaradi širjenja družine podjetje kot logopedinja zaprla in se
posvetila izključno raziskovalnemu in pedagoškemu delu na Pedagoški fakulteti Univerze v
Ljubljani (od 1997 do 2017) in občasnem sodelovanju na strokovnem področju, npr. kot
izvajalka tečajev, seminarjev, delavnic, kot članica Komisije za usmerjanje s posebnimi
potrebami (2010, 2011, 2012), v izpitnih komisijah, nadalje sodelovanju v Društvu
Logopedov Slovenije itd.
Leta 2017 mi je bila na Ministrstvu za zdravje priznana poklicna kvalifikacija kot
logopedinja v zdravstveni dejavnosti.
Moje neklinične delovne izkušnje segajo na področje dela v socialnem sektorju ter na
pedagoško in znastveno-raziskovalno področje. V obdobju po prvi diplomi tik pred
zagovorom druge (1997) sem se zaposlila kot asistentka stažistka na Pedagoški fakulteti

Univerze v Ljubljani na oddelku za specialno in rehabilitacijsko pedagogiko za
surdopedagoške in specialno pedagoške predmete, leta 2000 sem magistrirala na UL PEF
in bila prav tam zaposlena kot asistentka na oddelku za specialno in rehabilitacijsko
pedagogiko za surdopedagoške in specialno pedagoške predmete. Leta 2007 sem
doktorirala in leta 2010 bila imenovana v visokošolsko učiteljico - docentko. Prevzela in
poučevala sem pretežno logopedske predmete. Sodelovanje s Pedagoško fakulteto
Univerze v Ljubljani kot redno zaposlena visokošolska učiteljica – docentka sem zaključila
leta 2017.
V obdobju pred tem sem kot koordinatorica spremljevalcev za otroke s posebnimi
potrebami sodelovala z Zadružnim centrom za socialne dejavnosti v Trstu, kjer sem
izvajala tudi svetovanje na področju govora, jezika in komunikacije oz. razvojnih motenj.
Pred tem se sodelovala s Skladom Mitja Čuk v Trstu kot specialno pedagoški kader v
varstveno delovnem centru ter v drugih dejavnostih za otroke in mladino (1989, 1990,
1992, 1993..), nadalje kot avtorica radijskih oddaj, kot pro bono svetovanje družinam z
otroki z govornimi, jezikovnimi in komunikacijskimi ovirami ter motnjami, ipd.
Poleg izobrazbe kot logopedinja in surdopedagoginja sem dosegla izobrazbo še kot prof.
def. za osebe z motnjami v duševnem, telesnem in gibalnem razvoju (1995), magistrica
znanosti na področju defektologije (2000), doktorica znanosti (2007) na področju
specialne in rehabilitacijske pedagogike.
Že od začetka svoje izobraževalne poti sem se permanentno izobraževala tako na
logopedskem, surdopedagoškem kot tudi specialnopedagoškem ter glasbenem področju.
V prilogah prikazujem svoje dodatno formalno izobraževanje s certifikatom ter strokovno
ter znanstveno izpopolnjevanje ter izobraževanje in delo na specialno pedagoškem,
logopedskem in surdopedagoškem področju, ter dodatna izobraževanja na seminarjih,
tečajih, usposabljanjih, delavnicah, konferencah, simpozijih, znanstvenih in strokovnih
sestankih ter srečanjih pasivno ter aktivno, nadalje na glasbenem področju.
Poleg omenjenih izkušenj in izobrazbe je moja bibliografija razvidna v raziskovalnih bazah,
dokumentirana preko sistema SICRIS na straneh
http://www.sicris.si/public/jqm/search_basic.aspx?lang=slv&opdescr=search&opt=2&sub
opt=1&code1=cmn&code2=auto&search_term=OZBi%C4%8C%20MARTINA
http://izumbib.izum.si/bibliografije/Y20170821150001-19321.html
.

