Datum: 11. 2. 2015

Šestnajsta podelitev priznanj Blaža Kumerdeja
za odlično partnerstvo pri razvoju in uvajanju novosti v šolsko prakso
Sreda, 11. februarja 2015, ob 17. uri, v Muzeju novejše zgodovine v Ljubljani
(Nagovor predsednika Komisije za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja g. Tomaža
Kranjca)
Spoštovani,
Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja trenutno deluje v sestavi: dr. Franci Kolenec,
Danijel Lilek, Urška Margan, mag. Sonja Zajc in Tomaž Kranjc. Strokovno-tehnična dela je za
komisijo opravljala vodja službe za odnose z javnostmi in promocijo Nadja Malovrh, mnenje o
usklajenosti z razpisom pa pravnica mag. Sonja Jelen.
Komisija v tej sestavi se je ob izteku prijavnega roka sestala na seji, na kateri smo pregledali
prijave in odločili o priznanjih.
Do razpisanega roka je na Zavod prispelo 11 predlogov, 6 manj kot v predhodnem letu. Od
prejetih vlog se 1 predlog nanaša na vrtce, 6 na osnovno šolo, 3 na srednjo šolo in 1 na glasbeno
šolstvo.
Kandidate za priznanja so nominirali iz naših enot v Ljubljani, Novem mestu, Kopru, Novi Gorici
in Slovenj Gradcu po 1, v Murski Soboti, Mariboru in Celju po 2. Štiri predloge so podali
posamezni svetovalci, dva predloga pa sta imela več predlagateljev, poleg območne enote še
predmetno in/ali področno skupino. Predlagane šole, skupine in posamezniki so locirani po vsej
Sloveniji, 5 na Štajerskem, 2 v osrednjeslovenski regiji, po 1 na Goriškem, Koroškem,
Južnoprimorskem in Prekmurju.
Komisija je podrobno obravnavala vse vloge. Soglasno smo odločili, da za odlično partnerstvo z
Zavodom za šolstvo podelimo vseh pet možnih priznanj, ki jih dopušča Pravilnik. Letos so
priznanji pokrite skoraj vse temeljne ciljne skupine dela Zavoda za šolstvo, ki sega od predšolske
vzgoje do srednje šole. V odločitvi o izboru nagrajencev so pretehtale pestrost in kakovost
sodelovanja z Zavodom za šolstvo in prenašanje pozitivnih izkušenj na druge šole.
Spet je slučajno naneslo, da priznanja potujejo v različne smeri neba. Letošnje dobitnice priznanj
prihajajo iz štirih različnih območij naše države. Komisija ugotavlja, da so njihovi dosežki v
partnerskem sodelovanju z Zavodom nedvomni in prepoznavni.
Če bi lahko, bi podelili več priznanj. Tudi predlogi, ki letos niso bili izbrani za priznanje, kažejo na
to, da je še veliko posameznikov in institucij, ki s kakovostnim delom v partnerstvu z nami
razvijajo in uvajajo novosti v vzgojno-izobraževalno prakso in imajo dosežke, na katere so lahko
ponosni. Tudi njim grejo naše čestitke.
Ne le priznanja, tudi vsi predlogi kažejo, da prepoznavamo in izpostavljamo odličnost, izjemnost,
dobro delo, kakovost in dosežke naših partnerjev pri razvoju in uvajanju novosti v šolski prostor.
Pri tem prizadevanje Blaža Kumerdeja povezujemo z aktualnostjo naših prizadevanj za dvig
bralne in drugih pismenosti, ki predstavlja eno od temeljnih nalog delovanja zavodovih
svetovalcev in slovenskih šolnikov. In to kljub temu, da je na časovnem traku od razsvetljenstva
do današnjega obdobja e-pismenosti, e-kompetentnosti, e-šolskih torb in drugih e-jev preteklo že
skoraj četrt tisočletja.
Zahvaljujem se kolegom iz komisije za dobro opravljeno delo pri izboru in pri pripravi utemeljitev
ter kolegici Mirjam Podsedenšek za jezikovni pregled in stilistične namige.
Vabim strokovno javnost, da nas decembra ob novem razpisu priznanj Blaža Kumerdeja za leto
2015 spet zasuje z dobro argumentiranimi predlogi.

