СНЕЖАНА
КАТАРОВА

наставник по македонски
јазик и културно наследство

РАБОТНО ИСКУСТВО
Професор по одделенска настава
1996 - 2004

ООУ„Климент Охридски”- Миравци

2009 - 2018

ООУ„Крсте Мисирков”- Гевгелија

Директор
2004 - 2006

ООУ„Климент Охридски”- Миравци

2006 - 2009

ООУ„Крсте Мисирков”- Гевгелија

2018

О О У „ В л а до К а н т а р џ и е в ” - Г е в г е л и ј а

ОБРАЗОВАНИE
Педагошка
академија
„Св.Климент
Охридски”

Наставник по одделенска
настава на македонски јазик

Педагошки
факултет
„Св.Климент
Охридски”

Дипломиран професор по
одделенска настава на
македонски јазик

1986 - 1988

1997 - 1999

СЕРТИФИКАТИ
Како дел од проектот, финансиран од ЕУ програма за
Инклузија на
деца со посебни целосна социјализација на децата со посебни
образовни потреби.
образовни потреби

2014

069 682 391
snezana@katarov.com

РЕЗИМЕ
Досегашното работно искуство на
Катарова е големо, од 1996 до 2000
година е наставник по одделенска
настава во ООУ „Климент Охридски" Миравци, ПУ Петрово (комбинирана
паралелка), од 2000 до 2004 наставник
по одделенска настава во OОУ „Климент
Охридски" - Миравци, по тоа од 2004 2006 директор ООУ „Климент Охридски" Миравци, а од 2006 до 2009 е директор
ООУ „Крсте Мисирков“ - Гевгелија, а од
2009 до 20.02.2018 година е наставник
по одделенска настава во ООУ „Крсте
Мисирков” - Гевгелија, а од 20.02.2018
година е директор на ООУ„Владо
Кантаџиев” - Гевгелија.
Во 2017 година се стекнува со Сертификат
за реализирана интерна обука за –
Професионални компетенции кај
директорите, стручните соработници и
наставниците во училиштата и
изготвување личен план за
професионален развој, во 2016 се
здобива со Сертификат за учество на
базична обука за меѓуетничка интеграција
во образованието во рамките на Проектот
на УСАИД за меѓуетничка интеграција во
образованите. Во 2015 година Потврда за
учество на обука за Јазична писменост во
почетните одделенија во рамки на
Проектот на МОН и БРО, во 2014 година
пак се здобива со Сертификат за учество
семинар/работилница за „Едукативна
поддршка, вовед во примена на теоријата
Сензорна интеграција, како дел од
проектот финансиран од ЕУ, Програма за
целосна социјализација на деца со
посебни потреби во нивните заедници. Од
морето на голем број постигнати искуства
е и дипломата за успешно завршена обука
во 1998 година поврзана со Проектот
„Основи на демократијата“.

ВЕШТИНИ
КРЕАТИВНОСТ

ToolKid

Програма на УСАИД за човеков и инстатуционален
равој - Проект на БРО

ФЛЕКСИБИЛНОСТ

Македонија Земја на
информатичари

Успешно завршена обука во рамките на програмата Основни вештини по информатичка технологија

КОЛЕКТИВНА РАБОТА

2010

2007

ОРГАНИЗИРАНОСТ

