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Muzej novejše zgodovine Slovenije, 14. februar 2019 

Spoštovane in spoštovani, dovolite mi, da vas najprej prav lepo pozdravim. Gospoda ministra, gospoda 
direktorja in ostale predstavnike Zavoda za šolstvo , ravnatelje, ravnateljice, kolegice in kolege. 
Prijatelje, znance, sorodnike. 

Hvala vam vsem, ker to svečanost delite z nami. 

Biti učitelj, ni samo poklic. Je strast. Je veselje. In predvsem, je pot. Pot zmot in vedno novih stran poti 
v iskanju najboljšega približka resnici. Z drugimi besedami, nikoli dokončana pot. 

V čast in veselje mi je, da sem danes v družbi tistih, ki smo bili na enem od delčkov te  poti še posebej 
opaženi. Vsak zase in vsak na svojem področju. Vsi pa kot uspešni partnerji Zavoda za šolstvo, kjer smo 
s skupnimi močmi in ob pomembni strokovni podpori posameznikov in zavoda kot celote, razvijali in 
odstirali nove poglede na svoje delo, se celovito razvijali in si zastavljali vedno nova vprašanja in izzive. 
Iskanja  in reševanja le teh smo se lotili s polno mero pedagoškega entuziazma, ki po mojem prepričanju 
je in mora ostati najmočnejše gonilo vsakega izmed nas in v pedagoških krogih nasploh. Poleg znanja, 
seveda. 

Zahvaljujem se vsem, ki ste v našem delu prepoznali dodano vrednost, nas na 
poti  spreminjanja  podpirate, nam nudite strokovno pomoč in nam ne dovolite zaspati na lovorikah 
dosedanjega dela. Počaščeni smo kot nagrajenci in hkrati še vedno in še bolj motivirani za svoj nadaljnji 
profesionalni razvoj. Naj nam bo to današnje druženje ne le v ponos ampak v vzpodbudo in navdih vsem 
nam zbranim in tistim doma, ki smo na kakršen koli način povezani s pedagoškim poklicem. 

Kolegice in kolegi. Učitelji moramo razpreti krila. Gojiti svojega pedagoškega duha in ga hraniti z vedno 
novimi znanji in hotenji na poti do cilja.  Kajti samo avtonomen, kompetenten, povezovalen, odprt, 
razmišljujoč … vsestransko izobražen učitelj, si dovoli za ta cilj videti ne najprej predpisanega učnega 
načrta, temveč predvsem in v prvi vrsti otroka. Učence.  

Sanje naših učencev se začnejo največkrat z učiteljem, ki verjame v njih,  ki čuti toplo naklonjenost do 
svojih učencev. Dober učitelj pove, pojasni, prikaže. Le Velik učitelj navdihuje. Prepričana sem, da je 
slovenski učitelj, s svojo pridobljeno formalno izobrazbo, pripravljen postati vse to in še več. 

Pred nekaj leti me je pot lastnega profesionalnega razvoja pripeljala pod okrilje Zavoda za šolstvo, kjer 
sem se začela podrobneje in bolj poglobljeno seznanjati s formativnim spremljanjem. In če ravno temu 
raziskovanju nikoli ni konca, kajti vedno se odpirajo novi začetki, si upam trditi, da sem postala 
drugačna učiteljica. Mirnejša, svobodnejša, bolj odprta in zaradi presenetljivega odziva učencev na vse 
to, še bolj navdihnjena za svoj poklic. 

Spoštovane in spoštovani. 

Kljub velikemu navdušenju, ki ga je, upam, čutiti preko izrečenih besed, pa vendarle moramo ostati 
kritični, preudarni, razmišljujoči in zahtevni posamezniki, slediti svojemu plemenitemu poslanstvu, da 
bi lahko s svojimi spoznanji in dejanji bili zgled in navdih šolajoči se mladini. Da bi jih lažje razumeli. In 
da bi jim lahko nudili čim več, kar jim bo pomagalo odrasti v samostojne, odgovorne, ustvarjalne in 
razmišljujoče ljudi. Hvala. 
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