
Obrazložitev 
 

Priznanje Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-
izobraževalno prakso v partnerskem sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo  

prejme 
 

GIMNAZIJA NOVA GORICA.  
 

Gimnazija Nova Gorica že vrsto let uspešno sodeluje z Zavodom RS za šolstvo pri uvajanju inovativnih 
pristopov v vzgojno-izobraževalni proces. S sodelovanjem v projektih Posodobitev gimnazijskih programov, 
Posodobitev strokovnih gimnazij, Evropski oddelki, Učenje učenja in Poskus v gimnaziji ter v Zavodovih 
mednarodnih projektih ATS 2020 in Linpilcare so v preteklem obdobju razvijali, preizkušali in vpeljevali 
medpredmetno povezovanje in timsko poučevanje učiteljev, celostno učenje, kompetenco učenje učenja, 
razvijanje, preverjanje in ocenjevanje kompleksnih znanj ter oblike fleksibilne organizacije pouka. 
Preizkušene rešitve iz projektov so uspešno mrežili z drugimi šolami v enoti in širše, jih predstavili na 
nacionalni konferenci, vpeljali interdisciplinarni izbirni predmet Projektno delo z osnovami raziskovanja, 
rezultate pa objavili v zborniku Raziskovalno delo dijakov. 
Gimnazija Nova Gorica aktivno sodeluje v vseh trenutnih ključnih razvojnih nalogah Zavoda RS za šolstvo:  

• v uvajanju formativnega spremljanja in inkluzivne paradigme, 
• v poskusu uvajanja interdisciplinarnega tematskega sklopa, 
• kot razvojna šola v projektu NA–MA POTI, Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje 

kritičnega mišljenja in reševanja problemov, 
• kot razvojna šola v projektu PODVIG – razvijanje kompetence podjetnosti,  
• v projektu Dijaki dijakom za varno mobilnost. 

V predmetnih razvojnih skupinah delujeta profesorja Janina Žorž in Miran Tratnik, svoje delo pa uspešno 
predstavljajo tudi zunaj šole, z aktivnim sodelovanjem na usposabljanjih v organizaciji Zavoda RS za 
šolstvo: na strokovnih srečanjih ravnateljev srednjih šol in projektnih timov ATS 2020, s prispevki na 
študijskih srečanjih, z aktivnim sodelovanjem na strokovnih pogovorih in delavnicah za učitelje v Območni 
enoti Nova Gorica Zavoda RS za šolstvo, z izvedbo delavnice na Naravoslovni konferenci v Laškem ter z 
objavljenimi primeri v zbornikih projekta ATS 2020.  
Tim projekta ATS 2020 – Formativno spremljanje transverzalnih veščin je postavil model medpredmetnega 
načrtovanja, razvijanja in formativnega spremljanja raziskovalnih veščin pri dijakih. S kolegialnimi 
hospitacijami navdušuje in spodbuja ostale učitelje (na šoli in zunaj nje) za vpeljevanje načel formativnega 
spremljanja v svoj pouk. 
V okviru šole so vpeljali mreženje med sodelavci iz projektnih timov ostalih razvojnih projektov in 
mednarodne mobilnosti. Šola je tudi ambasadorka Evropskega parlamenta. 
Posebej velja izpostaviti predano pedagoško vodenje ravnateljice Jasne Rojc, ki ob vzporedni obnovi šolske 
zgradbe sodeluje z Zavodom RS za šolstvo kot pobudnica in članica posvetovalnih skupin za posodobitev 
umetniške gimnazije – smer gledališče in film ter likovna smer, z uvajanjem interdisciplinarnega tematskega 
sklopa v splošne gimnazije, je članica predmetne razvojne skupine za umetnostno zgodovino in članica 
ekspertne skupine za vzgojno-izobraževalno delo z nadarjenimi. Skupaj z Zavodom RS za šolstvo koordinira 
delo med ravnatelji gimnazij, ki izvajajo program umetniške gimnazije – likovna smer. 
Za plodno sodelovanje z ZRSŠ prejmejo letošnje priznanje Blaža Kumerdeja. 


