ŽIVLJENJEPIS – Nuša Grah
Osebni podatki
Ime in priimek: Nuša Grah
Kraj rojstva: Murska Sobota
Kraj bivanja: Bakovci
E-pošta:nusa.grah@gmail.com
Datum rojstva: 17. 1. 1989
Državljanstvo: slovensko
Izobraževanje

2007 do 2012
V letih 2007–2012 sem študirala na univerzitetnem študijskem programu angleški jezik s
književnostjo in slovenski jezik s književnostjo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru;
decembra 2012 sem diplomirala z odliko s skupnim diplomskim delom z naslovom Prvine
prekmurščine v izgovorjavi angleščine v Prekmurju (Features of the Prekmurje Dialect in
the Pronunciation of English in Prekmurje). Ves čas študija sem prejemala zlato štipendijo
Pomurske izobraževalne fundacije ter bila aktivna tako na študijskem kot obštudijskih
področjih. Aktivno sem sodelovala z različnimi pomurskimi podjetji in zavodi ter si tako že
tekom študija nabirala dragocene izkušnje.

2004–2007
Srednje šolanje je potekalo na Gimnaziji Murska Sobota, kjer sem poglabljala znanje iz
slovenskega in angleškega jezika, zanimala pa so me tudi druga področja, npr. biologija in
psihologija.

1995–2003
Osnovno šolo sem obiskovala v Bakovcih, kjer sem prejela številna priznanja in nagrade,
predvsem s področja slovenskega jezika, ter aktivno sodelovala v številnih krožkih –
novinarskem, literarnem, gledališkem, pevskem zboru itd. Vsako leto sem dosegla odličen
uspeh.

Delovne izkušnje

Marec 2013 do danes
Trenutno opravljam volontersko pripravništvo na Osnovni šoli Bakovci, kjer se aktivno
vključujem v proces vzgoje in izobraževanja ter si kot učiteljica slovenščine in angleščine
nabiram izkušnje na svojem strokovnem področju. Učence spremljam tudi pri različnih
krožkih in dejavnostih ter jim nudim učno pomoč.

November 2007 do danes
Aktivno sodelujem pri izvedbi in koordinaciji različnih projektov pod okriljem Zavoda Roka
(npr. Pozdrav jeseni, Naj podjetniška ideja itd.). Ukvarjam se tudi z lektoriranjem različnih
strokovnih besedil.

April 2010
Na Osnovni šoli Bakovci sem opravila 2-tedensko pedagoško prakso, kjer sem si nabrala
nekaj izkušenj s poučevanjem slovenščine in angleščine ter v praksi uporabila teoretične
didaktične pristope.

Avgust 2010 do danes
Ljubiteljsko se od leta 2010 ukvarjam z novinarstvom na pomurskem spletnem portalu
Pomurec.com, kjer pišem članke s področja kulture ipd. Eno leto sem opravljala delo
namestnice glavnega in odgovornega urednika.

Januar 2011 do januar 2012
Kot prostovoljka sem v medgeneracijski hiši Hiša Sadeži družbe učencem in dijakom nudila
učno pomoč iz angleščine.

April 2011
Na Gimnaziji Murska Sobota sem opravila 2-tedensko pedagoško prakso ter pridobila
vpogled v delo učitelja in izkušnje na področju poučevanja dijakov.

November 2011 do junij 2011
Sodelovala sem v projektu »Mladi za mlajše« v organizaciji Kluba mladih Bakovci, kjer sem
prostovoljno izvajala učno pomoč iz angleščine in slovenščine za učence Osnovne šole

Bakovci.

Znanje jezikov
Slovenščina – materni jezik
Angleščina – tekoče pisno in ustno
Nemščina – osnovno pisno in ustno
Hrvaščina – osnovno pisno in ustno
Španščina – osnovno pisno in ustno
Italijanščina – osnovno pisno in ustno
Računalniška znanja

Okolje Windows, MS Office (Word, Excel), Internet, e-mail, Picassa, Photoshop ...
Drugo
Vozniški izpit B kategorije.
Hobiji: kolesarjenje, plavanje, tek, branje.

