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Spol

ženski

Delovne izkušnje
Obdobje

od 2013

Zaposlitev ali delovno mesto

pomočnica ravnateljice za vrtec

Glavne naloge in pristojnosti

vodenje vrtca

Naziv in naslov delodajalca
Obdobje

Vrtec pri OŠ Simona Gregorčiča Kobarid
1997 – 2013

Zaposlitev ali delovno mesto

Učiteljica razrednega pouka

Glavne naloge in pristojnosti

poučevanje na razredni stopnji, poučevanje v kombiniranih oddelkih,
poučevanje v oddelku podaljšanega bivanja, vodja podružnice, vodja
strokovnega aktiva, poučevanje na predmetni stopnji, predsednica Sveta
šole, članica strokovnih aktivov, tima za učence s posebnimi potrebami,
komisije za regresiranje, razvojnih timov, mentorica interesnih dejavnosti,
sodelavka vrtca pri OŠ, organizacija šol v naravi, organizacija prireditev,
skrbnica učbeniškega sklada

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje

OŠ Simona Kosa Podbrdo
Vzgoja in izobraževanje
okt. 2001 – nov. 2002, šol. leto 2005/06

Glavne naloge in pristojnosti

Nadomeščanje ravnateljice

Naziv in naslov delodajalca

OŠ Simona Kosa Podbrdo

Vrsta dejavnosti ali sektor
Obdobje

Vzgoja in izobraževanje
1996/97

Zaposlitev ali delovno mesto

Učiteljica v oddelku podaljšanega bivanja

Glavne naloge in pristojnosti

Poučevanje v OPB, varstvo in spremstvo učencev

Naziv in naslov delodajalca
Vrsta dejavnosti ali sektor

OŠ Ketteja in Murna Ljubljana
Vzgoja in izobraževanje

Izobraževanje in usposabljanje
Obdobje

Stran1/2- Življenjepis
Martina Kenda

2. 12. 1997

Za dodatne informacije o Europass-u: http://europass.cedefop.europa.eu
© Evropske skupnosti, 2003 20060628

Naziv izobrazbe in / ali nacionalne
poklicne kvalifikacije
Naziv in status ustanove, ki je podelila
diplomo, spričevalo ali certifikat
Stopnja izobrazbe po nacionalni ali
mednarodni klasifikacijski lestvici
Obdobje

Profesorica razrednega pouka
Pedagoška fakulteta v Ljubljani
Univerzitetna

20. 4. 1998
Strokovni izpit za strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja

Obdobje

1. 12. 2005

Naziv

Svetovalka

Obdobje

19. 6. 2010
Ravnateljski izpit

Obdobje

20. 1. 2014
Strokovni izpit iz splošnega upravnega postopka druge stopnje

Materni jezik

slovenščina

Drug jezik

angleščina

Samovrednotenje
Evropska raven (*)

Razumevanje
Slušno razumevanje

Usposobljeni
Usposobljeni
C1
uporabnik
uporabnik
(*) Skupni evropski referenčni okvir za jezike
C1

Socialna znanja in kompetence

Organizacijska znanja in
kompetence

Računalniška znanja in kompetence

Umetniška znanja in kompetence
Vozniško dovoljenje
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Govorjenje

Bralno razumevanje

Govorno
sporazumevanje
C1

Usposobljeni
uporabnik

Pisanje

Govorno sporočanje
C1

Usposobljeni
uporabnik

C1

Usposobljeni
uporabnik

- komunikativnost in komunikacijske spretnosti (pridobila z delovnimi izkušnjami),
- sposobnost timskega dela (pridobila med študijem in z delovnimi izkušnjami),
- sposobnost aktivnega poslušanja (pridobila z delovnimi izkušnjami),
- Mreže učečih se šol in vrtcev (usposabljanje 2011/12),
- Učitelj svetovalec učencem (razvojni projekt 2006),
- Sodobni pristopi k učenju (usposabljanje za vodenje šol in vrtcev 2011 – 2014)
- sposobnost vodenja večjih in manjših skupin odraslih ali otrok (pridobila z delovnimi izkušnjami)
- Sodobni pristopi k učenju (usposabljanje za vodenje šol in vrtcev 2011 – 2014)
- sodelovanje v razvojno-raziskovalnem delu (2008/09)
- program Šole za ravnatelje (2010)
- vodenje avtonomnega javnega zavoda (izobraževanje 2008 – 2011)
- digitalna fotografija (seminar 2006),
- oblikovanje spletnih strani (seminar 2005),
- delo v omrežju Internet (seminar 2001, izkušnje),
- osnove dela z računalnikom za učitelje – programa MS Excel in Word (seminar 2001, delovne izkušnje)
Poznavanje kaligrafije (seminarji)
B kategorije (1990)
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