Priznanja Zavoda RS za šolstvo za leto 2009 prejmejo:

mag. Darinka Ložar, magistrica znanosti s področja
specialne in rehabilitacijske pedagogike

Irena Kumer, profesorica slovenskega jezika in sociologije
ter predstojnica območne enote Zavoda Murska Sobota

Lilia Peterzol, univerzitetna profesorica matematike in
opisne geometrije

Vesna Vršič, profesorica razrednega pouka

Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje priznanje
mag. Darinki Ložar,
magistrici znanosti s področja specialne in rehabilitacijske pedagogike,
za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter k razvoju Zavoda.

Mag. Darinka Ložar se je s prihodom na Zavod leta 2001 kot svetovalka v področni
skupini za otroke s posebnimi potrebami takoj intenzivno vključila v pripravo uvajanja
devetletne osnovne šole za prvo triletje. Sodelovala je pri pripravi učnih načrtov
osnovnih šol s prilagojenim programom in pri izdelavi instrumentarija za preverjanje
ustreznosti učnih načrtov.
Mag. Darinka Ložar skrbi za strokovni razvoj učiteljev specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov, ki poučujejo na osnovnih šolah s prilagojenim programom, ter za tiste
pedagoge, ki nudijo dodatno strokovno pomoč otrokom v rednih šolah. Vodi 19
študijskih skupin, izvaja seminarje in je svetovalka v inovacijskih projektih. Poleg tega
je članica predmetne komisije za pripravo nacionalnih preizkusov znanja za
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. Vodi več
projektov, sodeluje tudi v projektu Hkratno izvajanje programa devetletne OŠ in
prilagojenega izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim statusom. Letos je
prevzela vodenje področne skupine za otroke s posebnimi potrebami.
V letih od 2006 do vključno 2009 izredno uspešno vodi nalogo/projekt učbeniki za
prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom. V tem času je
izšlo 37 publikacij, v delu pa jih je še 32.
Njeni stiki z avtorji besedil, ilustracij, fotografij in sodelovanje s strokovnimi recenzenti
ter z uredniki in urednicami so bili in so še kakovostni in neposredni, v sodelovanju z
njimi je bila in še je zelo učinkovita, v prizadevanjih, kako doseči še več, pa izjemno
predana.
Njeno delo in vrednote cenimo in spoštujemo, zato predlagamo, da mag. Darinka
Ložar prejme priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke v okviru nalog
letnega delovnega načrta, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter
za dosežke, ki so prispevali k razvoju Zavoda.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje priznanje
Ireni Kumer, profesorici slovenskega jezika in sociologije ter
predstojnici območne enote Zavoda Murska Sobota,
za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter k razvoju Zavoda.
Irena Kumer je poklicno pot začela z uresničevanjem svojih sanj iz mladosti –
odkrivati svet jezika in razvijati spretnosti mladih v materinščini. Poučevala je tudi
slovenščino na Steklarski šoli v Rogaški Slatini. Nato se je vrnila v domači Ormož in
postala direktorica Ljudske univerze v Ormožu, z enotami Izobraževanje odraslih,
SIK Ormož in Radio Ormož. Pridobila si je vrsto znanj in veščin. Leta 1991 se je
odzvala povabilu ZRSŠ in postala svetovalka za slovenščino v OE Murska Sobota.
Leta 1996 je postala predstojnica OE Murska Sobota.
Sodeluje v številnih projektih in nalogah Zavoda, predvsem pa si s svojim delovanjem
in ravnanji prizadeva, da so pomurski VIZ med tistimi zavodi, ki uvajajo spremembe
med prvimi in uspešno sledijo razvoju ter kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. S
svojim delovanjem želi prispevati k spodbudnemu učnemu okolju, pedagoški
komunikaciji med učitelji in učenci, šoli brez nasilja in razvoju inovativnih praks.
Aktivno je sodelovala pri poskusnem uvajanju fleksibilnega predmetnika, vključila se
je v mentorsko mrežo šol in skupaj z ravnatelji oblikovala in izvedla program
uresničevanja fleksibilnega predmetnika na šolah v območni enoti Murska Sobota.
Izvajala je številne delavnice na teme, kot so: sodobni didaktični koncepti, aktivne
metode in oblike dela, spremljanje/opazovanje pouka, medpredmetno povezovanje in
načrtovanje pouka. Zadnji dve leti je posebno pozornost namenila delu z ravnatelji in
šolskimi projektnimi timi pri oblikovanju vzgojnega načrta. Je tudi soavtorica učnega
načrta za slovenščino kot drugi jezik in članica skupine za posodobljeni učni načrt za
slovenščino kot drugi jezik.
Irena Kumer deluje in ustvarja v specifičnem murskosoboškem okolju, na področju
dvojezične vzgoje in izobraževanja oziroma šolstva narodnosti. Taka okolja zahtevajo
ustrezna ravnanja in posebno sodelovanje z ravnatelji vseh dvojezičnih ustanov,
sodelovanje v specifičnih nalogah s tega področja in Irena Kumer to nalogo odlično
opravlja.
Irena Kumer se odlikuje po poštenosti, iskrenosti in pravičnosti. Naloge sprejema z
veliko odgovornostjo in vsako nalogo opravi pravočasno, dosledno in kakovostno.
Svoje sodelavce zna navdušiti in spodbuditi, da znajo pri opravljanju zahtevnega
poklica najti tudi izpolnitev svojih sanj in prispevati k razvoju vrtcev in šol.
Njeno delo in vrednote cenimo in spoštujemo, zato predlagamo, da Irena Kumer
prejme priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke v okviru nalog letnega
delovnega načrta, ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda, ter za
dosežke, ki so prispevali k razvoju Zavoda.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje priznanje
Lilii Peterzol, univerzitetni profesorici matematike in opisne geometrije,
za v strokovni javnosti priznane dosežke,

ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter k razvoju Zavoda.
Lilia Peterzol je v šolstvu dejavna že več kot tri desetletja, najprej kot profesorica
matematike in računalništva, pozneje v vlogi ravnateljice Srednje strokovne šole
Pietro Coppo in vrsto let kot svetovalka šolam z italijanskim učnim jezikom na
narodnostno mešanem območju Slovenske Istre. Na Zavodu RS za šolstvo se je
zaposlila leta 1993.
Kot svetovalka za šolstvo narodnosti na Zavodu RS za šolstvo v OE Koper opravlja
poleg svetovanja tudi neformalno mentorstvo ravnateljicam in ravnateljem šol z
italijanskim učnim jezikom. S svojim diplomatskim odnosom, preudarnostjo in
logičnim razmišljanjem zna skoraj vedno začutiti globino problema in nakazati možne
poti reševanja.
Svoje strokovno znanje je širila in pridobivala izkušnje z vodenjem zdaj že vrsto let
tradicionalnega seminarja italijanskega jezika in kulture, ki se odvija v Italiji in je
namenjen učiteljem šol z italijanskim učnim jezikom.
Njeno intenzivno področje delovanja je povezano s sodelovanjem z Društvom
matematikov, fizikov in astronomov ter z Republiškim izpitnim centrom pri skrbi za
prevode matematičnih nalog za razna tekmovanja, preizkusov iz matematike pri
nacionalnem preverjanju znanja v devetletni osnovni šoli v italijanski jezik in
preizkusov iz matematike pri poklicni maturi za šolo z italijanskim učnim jezikom.
Na področju šolstva narodnosti je strokovno aktivna tudi pri recenzijah učbenikov za
različne stopnje izobraževanja, vodenju študijske skupine učiteljev matematike v
osnovnih šolah z italijanskim učnim jezikom ter raznih projektih in tekmovanjih.
Lilia Peterzol je na imenovanje Ministrstva za šolstvo in šport že več kot deset let tudi
predsednica komisije za strokovne izpite za vsa predmetna področja v italijanskem
jeziku in predsednica komisije za preverjanje italijanskega jezika kot učnega jezika za
učitelje in vzgojitelje šol in vrtcev z italijanskim učnim jezikom.
Delo pedagoške svetovalke za šolstvo narodnosti opravlja izjemno predano in
odgovorno; s svojo delavnostjo in vsakodnevno skrbjo za šolstvo narodnosti stalno
oblikuje pozitivno vzdušje sožitja in medkulturnega dialoga.
Zaradi vsega navedenega predlagamo, da Lilia Peterzol prejme priznanje za v
strokovni javnosti priznane dosežke v okviru nalog letnega delovnega načrta, ki so
prispevali k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k
razvoju Zavoda.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo podeljuje priznanje
Vesni Vršič, profesorici razrednega pouka,
za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter k razvoju Zavoda.

Vesna Vršič je profesorica razrednega pouka in višja svetovalka za prvo in drugo
triletje. Na Zavodu RS za šolstvo se je zaposlila leta 2002.
Kot svetovalka za prvo in drugo triletje ves čas delovanja na Zavodu RS za šolstvo
sodeluje v več strokovnih komisijah in skupinah: v predmetni komisiji za matematiko
pri nacionalnih preizkusih znanja, skupini za pripravo nacionalnega preizkusa po
prvem obdobju (ustni in pisni del), skupini za pripravo pisnega preizkusa po drugem
obdobju, e-razvojnih skupinah, skupini za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
ter komisiji za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov za matematiko. V šolskem
letu 2003/04 je bila imenovana za glavno ocenjevalko pri matematiki za NPZ ob
koncu prvega obdobja.
Vesna Vršič je soavtorica učbeniškega kompleta, ki vsebuje učbenik, delovni zvezek
in priročnik za učitelje: Svet matematičnih čudes 5, ki je izšel leta 2003. Sodelovala je
tudi pri nastajanju priročnika Učenje in poučevanje z računalnikom v prvem triletju
osnovne šole, ki je izšel leta 2007.
Vesna Vršič je v času uvajanja devetletke s svojim strokovnim znanjem in posluhom
za didaktiko poučevanja matematike na razredni stopnji osnovne šole zelo veliko
prispevala, da so se novosti devetletke uvedle v pouk. Bila je izvajalka delovnih
srečanj z učitelji za pripravo in uvajanje devetletnega programa po prvem in drugem
vzgojno-izobraževalnem obdobju in študijskih srečanj z učitelji po prvem in drugem
obdobju ter za oddelke podaljšanega bivanja.
Kot članica strokovnih skupin je izvajalka predavanj oziroma delavnic na seminarjih in
posvetih, izobraževala je tudi učitelje multiplikatorje.
Vesna Vršič opravlja delo z visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in zanesljivosti.
Je odlična sodelavka in organizatorka. S strokovnim delovanjem, pristopom k delu in
korektnim odnosom do sodelavcev prispeva k ugledu Zavoda RS za šolstvo, zato
predlagamo, da Vesna Vršič prejme priznanje za v strokovni javnosti priznane
dosežke v okviru nalog letnega delovnega načrta, ki so prispevali k uresničevanju
nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali k razvoju Zavoda.

