ŽIVLJENJEPIS
MELITA LAZAR
OSEBNI PODATKI
IME IN PRIIMEK: Melita Lazar
NASLOV: Murska Sobota
DATUM IN KRAJ ROJSTVA: 10.10.1988, Murska Sobota
DRŽAVLJANSTVO: slovensko
ELEKTRONSKI NASLOV: melita.lazar88@gmail.com

DOSEŽENA IZOBRAZBA
Dokončana 5. stopnja izobrazbe na Gimnaziji Murska Sobota.
Dokončana 7. stopnja izobrazbe na univerzitetnem enopredmetnem pedagoškem študijskem
programu Likovna pedagogika. Pridobljeni strokovni naziv: Profesorica likovne umetnosti, z
dnem 30.10.2013.
Trenutno izredna študentka 1. letnika na Ekonomski šoli Murska Sobota - Višja strokovna
šola, program ekonomist – smer računovodstvo ter
zaposlena kot pripravnica na Osnovni šoli Bogojina.
DODATNA IZOBRAŽEVANJA
Usposabljanje za prostovoljce – spremljevalce na letovanjih Zveze prijateljev mladine
Maribor, leto 2013.
DELOVNE IZKUŠNJE
- Sovoditeljica mladinske oddaje ''Vštekaj se'' na lokalni televizijski postaji Idea TV –
Kanal 10 v Murski Soboti (leto 2004 in leto 2005, priprava scenarija, vodenje oddaje,
priprava prispevkov na terenu, pomoč pri montaži oddaje).
- Vodenje prireditve Teden mladih na Trgu kulture v Murski Soboti, leto 2008.
- Prostovoljstvo na Osnovni šoli Gustava Šiliha v Mariboru.
- Sodelovanje pri informativnih dnevih na Pedagoški fakulteti Maribor.
- Uspešno opravljena praksa na Osnovni šoli III v Murski Soboti in na Srednji šoli za
oblikovanje Maribor.
- Sodelovanje pri projektu z naslovom »S kajenjem do lepših rož«, kateri je potekal v
okviru Evropske prestolnice Maribor, leto 2012.
- Spremljevalka – vzgojiteljica na 11- dnevnem letovanju otrok v VIRC Poreč, leto
2013.
- Trenutno vodenje programov za otroke pri Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti, ter
prostovoljstvo pri Evangeličanski cerkvi v Murski Soboti in v Galeriji v Murski
Soboti.
- Izbrana na izboru operacij Javnega razpisa »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve
zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja«. S 1.2.2014 sem pričela z delom
plačanega pripravništva na Osnovni šoli Bogojina.

DOSEŽKI
Leta 2009 sem sodelovala na 1. Univerzitetnem grafičnem natečaju na temo: ''Pogled na
Univerzo v Mariboru'' v izvirni umetniški grafiki.
Leta 2010 sem se udeležila razstave risb: »Iz točke v linijo« študentov Oddelka za likovno
umetnost Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, ki je bila v galeriji Nika Ignjatiča v
Celju.
Leta 2011 sem se udeležila razstave Oddelka za likovno umetnost Pedagoške fakultete
Univerze v Mariboru z naslovom Odprto, ki je bila v galeriji Media Nox v Mariboru.
Leta 2012 mi je pedagoška fakulteta odkupila grafiko, katera je zastopala našo fakulteto v
tujini.
Skozi vsa leta študija sem se udeleževala semestralnih razstav na Pedagoški fakulteti v
Mariboru.
TUJI JEZIKI
NEMŠKO: osnovno ustno in pisno.
ANGLEŠKO: osnovno ustno in pisno.
ZNANJA IN VEŠČINE, LASTNOSTI
Sposobnost urejanja, ustvarjanja in iznajdljivosti.
Sposobnost organiziranja in vodenja delovnega procesa.
Sposobnost prilagajanja in izpolnjevanja nalog v začrtanem časovnem roku.
Sposobnost hitrega učenja.
Spodobnost kreativnega pristopa k delu.
Sposobnost dela z otroki.
LASTNOSTI: Kreativna, ustvarjalna, inovativna, dinamična, komunikativna, prilagodljiva,
nasmejana.
RAČUNALNIŠKA KOMEPETNOST
Poznavanje sledečih računalniških programov in orodij: Microsoft Office, osnovno SPSS,
Adobe Photoshop, Adobe Premiere.
VOZNIŠKI IZPIT
B- kategorije.
DEJAVNOSTI IN ZANIMANJA
Zumba, aerobika, pilates, tek, orientalski ples.
Navezovanje stikov z novimi ljudmi.
Rada imam otroke in rada delam v njihovi družbi.
Usposobljena sem za vodenje otrok različnih starosti.
Rada pomagam starejšim in jim posvetim svoj prosti čas.
Imam talent na področju umetniškega ustvarjanja.

VIZIJA MOJE KARIERE
Po končanem opravljanju pripravništva, izbranega na Javnem razpisu za izbor operacij
»Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju vzgoje in izobraževanja«
nameravam opraviti strokovni izpit.
Leta 2015 nameravam zaključiti dodatni študij kot izredna študentka na Ekonomski šoli
Murska Sobota - Višja strokovna šola, program ekonomist – smer računovodstvo.
V letu 2015 začnem iskati zaposlitev v šolstvu.
Še naprej se bom trudila in delala kot prostovoljka pri raznih ustanovah in organizacijah.

ŽIVLJENJSKI MOTO
»Brez čudovitih ljudi, ne bi bilo čudovitih dni.«

