SNEŽANA
KATAROVA

učiteljica makedonskega jezika
in kulturne dediščine

DELOVNE IZKUŠNJE
Učiteljica razrednega pouka
1996 - 2004

OŠ „Kliment Ohridski”- Miravci

2009 - 2018

OŠ „Krste Misirkov”- Gevgelija

Ravnateljica
2004 - 2006

OŠ „Kliment Ohridski”- Miravci

2006 - 2009

OŠ „Krste Misirkov”- Gevgelija

2018

OŠ „Vlado Kantardžiev”- Gevgelija

IZOBRAŽEVANJE
Pedagoška
akademija
„ S v . Kliment
Ohridski”

Učiteljica razrednega pouka v
makedonskem jeziku

Pedagoška
fakulteta
„ S v . Kliment
Ohridski”

Diplomirana učiteljica
razrednega pouka v
makedonskem jeziku

1986 - 1988

1997 - 1999

CERTIFIKATI

069 682 391
snezana@katarov.com

POVZETEK
Snežana Katarov ima bogate delovne
izkušnje na področju šolstva. V letih od
1996 do 2000 je bila učiteljica razrednega
pouka na osnovni šoli „Kliment Ohridski" Miravci, od 2000 do 2004 učiteljica
razrednega pouka (kombinirana paralelka) v
Petrovo v podružnični šoli osnovne šole
„Kliment Ohridski" – Miravci, od 2004 2006 ravnateljica osnovne šole „Kliment
Ohridski" - Miravci. Od 2006 do 2009 je
bila ravnateljica osnovne šole „Krste
Misirkov“ - Gevgelija, od 2009 do
20.02.2018 je bila učiteljica razrednega
pouka na osnovni šoli „Krste Misirkov” Gevgelija in 20.02.2018 je nastopila na
mesto ravnateljice osnovne šole „Vlado
Kantadžiev” - Gevgelija.
V letu 2017 je prodobila certiﬁkat za
uspešno zaključeno notranje usposabljanje:
“Profesionalne kompetence za ravnatelje,
strokovne sodelavce in učitelje v šolah ter
za oblikovanje načrta za oseben strokoven
razvoj”. V letu 2016 je pridobila certiﬁkat:
“Certiﬁkat za udeležbo na osnovnem
usposabljanju za medetnično integracijo na
področju izobraževanja” v sklopu Projekta
USAID za medetnično integracijo na
področju izobraževanja. Leta 2015 je
pridobila potrdilo: “Potrdilo za udeležbo na
usposabljanju za Jezikovno pismenost v
prvih razredih v sklopu Projekta na MON in
BRO”, leta 2014 je dobila certiﬁkat za
udeležitev na seminarju/delavnici za
„Izobraževalna podpora, uvod v uporabo
metode Senzorna integracija”, kot del
projekta ﬁnanciranega s strani EU “Program
za celostno socializacijo otrok s posebnimi
potrebami v njihovo skupnost”. Poleg
večletnih izkušenj pri delu z otroci, je leta
1998 prejela tudi diplomo za uspešno
zaključeno izobraževanje v povezavi s
projektom „Osnove demokracije“.

Vključevanje otrok
s posebnimi učnimi
potrebami

Kot del projekta ﬁnanciranega s strani EU “Program za
celostno socializacijo otrok s posebnimi potrebami v
njihovo skupnost”

ToolKid

Program USAID za človeški in ins�tucionalen razvoj Projekt BRO

FLEKSIBILNOST

Makedonija Dežela
informatikov

Uspešno zaključeno usposabljanje v sklopi programa Osnovne spretnos� informa�vne tehnologije
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