Priznanja Zavoda RS za šolstvo za leto 2012 prejmejo:

Jožica Bojanec,
ekonomistka

Mag. Liljana Kač,
magistrica znanosti iz nemške književnosti

Zdenka Kolbe,
univerzitetna diplomirana profesorica defektologije

Dr. Franci M. Kolenec,
doktor znanosti s področja kadrovskega managementa

Nevenka Štraser,
univerzitetna diplomirana psihologinja in
predstojnica območne enote Zavoda Slovenj Gradec

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Jožici Bojanec,
ekonomistki,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke,
ki so prispevali k njegovemu razvoju.
Jožica Bojanec je začela svojo strokovno pot na zavodu leta 1986 kot tajnica na
območni enoti ZRSŠ Novo mesto. Ves čas službovanja se je dodatno strokovno
usposabljala in nadgrajevala svoje znanje ter nekaj let kasneje pridobila naziv
ekonomist.
V skladu s časovno dimenzijo delovanja na območni enoti so se dopolnjevale tudi
njene strokovne naloge in s tem se je koncentrično širil krog njenih obveznosti, tako
po kvaliteti kot kvantiteti. Vedno je desna roka pri tehnični podpori vodstvu območne
enote, ki se lahko povsem zanese nanjo, saj ve, da bodo naloge kvalitetno
opravljene. Njena odzivnost do sodelavcev je izjemna. Ne glede na težavnost ali
količino nalog je vedno pripravljena le-te opraviti in jih izpeljati z največjo mero
natančnosti. Zato ni presenetljivo dejstvo, da je dolga leta vodila zunanje preverjanje
znanja, saj je njegova logistika zahtevala natančnost in strpno sodelovanje. Vsa leta
jo odlikuje izjemen strokovni potencial na področju sodobne informacijske
tehnologije. Je nepogrešljiva pomoč pri tehničnih pripravah za seminarje, posvete in
srečanja z našimi uporabniki.
Vestno posodablja spletno stran območne enote, daje pobude za izvirne rešitve ter
posreduje potrebne informacije službam v vodstvu zavoda kot tudi našim
uporabnikom.
Z veliko mero tankočutnosti opravlja administrativno podporo pri usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami.
Na probleme se odziva strpno, preudarno in z veliko mero racionalnosti. S tem
prispeva k pozitivni klimi, racionalnemu trošenju energije in vzpostavljanju ravnovesja
med možnim in realnim.
Pri sodelovanju z uporabniki naših storitev je absolutno profesionalna, kar močno
prispeva k ugledu zavoda.
Še posebej velja poudariti, da si težko predstavljamo življenje in delo na območni
enoti brez njene skrbi za koordinirano obveščanje tako znotraj enote, do sedeža
Zavoda in tudi do uporabnikov naših storitev.
Njeno dolgoletno strokovno in nadvse profesionalno delo ne more in ne sme ostati
neopaženo, zato jo sodelavci območne enote cenimo in imamo radi kot sodelavko in
kot človeka. Zaradi vseh njenih odličnosti prejme Jožica Bojanec zavodovo priznanje
v letu 2012.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
mag. Liljani Kač,
magistrici znanosti iz nemške književnosti,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Mag. Liljana Kač opravlja delovno mesto pedagoške svetovalke za nemški jezik.
Temeljne naloge na področju medkulturne didaktike nemške literature je razširila in
nadgradila s številnimi projektnimi in razvojnimi nalogami na nivoju osnovne in
srednje šole. Naštejmo nekaj strokovnih področij, kjer je še posebej aktivna:
- uporaba sodobne tehnologije pri poučevanju tujih jezikov, razvoj standarda ekompetentni učitelj tujih jezikov, priprava izhodišč za izdelavo e-učbenikov
- uvajanje sodobnih didaktičnih pristopov pri pouku nemščine v gimnazijskem
izobraževanju
- snovanje, uvajanje in spremljanje novih katalogov znanj za tuje jezike v srednjem
poklicnem in strokovnem izobraževanju
- zasnova, uvajanje in spremljanje poskusa uvedbe obveznega drugega tujega
jezika v osnovno šolo.
Mag. Liljana Kač skupaj s sodelavci ustvarja didaktična in druga gradiva za učitelje,
izvaja usposabljanja in strokovna srečanja za učitelje in vodi skupine učiteljev za
posamezne projekte v izobraževanju. Njeno bogato strokovno delovanje se kaže tudi
v članstvu v številnih strokovnih telesih; je članica skupine za e-kompetentni zavod,
delovne skupine Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport za jezikovno
politiko v sistemu VIZ, sodeluje v upravnem odboru Slovenskega društva učiteljev
nemščine, v Državni predmetni komisiji za poklicno maturo za nemščino, v
programskem odboru konference SIRIKT, kjer je tudi recenzentka prispevkov in
vodja konferenčne steze. Poleg tega je od leta 1997 sodna tolmačka za nemški jezik,
leta 2010 pa je pridobila naziv svetnice.
Liljana Kač skrbi tudi za lastno izobraževanje in usposabljanje, aktivno se udeležuje
mednarodnih konferenc in seminarjev. Je vodilna avtorica monografije Drugi tuji jezik
v osnovni šoli, ki je izšla leta 2010 in monografije Večjezičnost nas bogati, ki je
pravkar izšla. Seznam njenih strokovnih in znanstvenih pisnih prispevkov je izjemno
bogat in raznolik, saj sega od ožjega predmetnega področja didaktike nemškega
jezika in medkulturne didaktike nemške literature do področja razvoja in uporabe
sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije pri učenju in poučevanju.
Mag. Liljana Kač je s svojim kakovostnim strokovnim delom, analitično raziskovalnim
pristopom z uporabo najnovejših tehnoloških orodij zgled sodobne in učinkovite
pedagoške svetovalke in raziskovalke.
Priznanje zavoda za šolstvo za leto 2012 ji podeljujemo za njeno dolgoletno delo na
področju razvoja ožje stroke, uvajanja obveznega drugega tujega jezika v osnovno
šolo in prispevka pri usposabljanju e-kompetentnih učiteljev.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Zdenki Kolbe,
univerzitetni diplomirani profesorici defektologije,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Zdenka Kolbe vodi postopke usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
od leta 2003, ko je bila v okviru udejanja določil Zakona o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami pristojnost za izvajanje teh nalog zaupana zavodu in njegovim
območnim enotam.
Po dolgih letih vzgojnega, izobraževalnega in svetovalnega dela neposredno z otroki
in njihovimi družinami je novo zaposlitev sprejela kot nov izziv in nadgradnjo svoje
profesionalne kariere. Nedvomno je prav njena vraščenost v prakso in temeljito
poznavanje problematike otrok s posebnimi potrebami iz različnih zornih kotov
prispevala k temu, da se v procesu usmerjanja poglobi v vsak primer posebej in si
vedno prizadeva poiskati za otroka oziroma mladostnika in njegovo družino
najustreznejše rešitve. Zlasti pomembno je dejavno sodelovanje s šolami in vrtci, saj
prav z nenehnim svetovanjem in izobraževanjem strokovnih delavcev o potrebah
drugačnih otrok ustvarja pogoje za resnično inkluzivno učenje.
Njeno sodelovanje se je izkazalo kot zelo pomembno tudi v projektih, v katerih je
sodelovala pri pripravi navodil za delo komisij za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami KUOPP, pri projektu uvajanja profesionalizacije komisij za usmerjanje
otrok s posebnimi potrebami KUOPP ter pri analizi usmerjanja otrok s posebnimi
potrebami. Vključena je bila tudi v interno skupino za pripravo predlogov zakona o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami ZUOPP.
Je tudi pobudnik uvajanja novosti. Tako se je na primer zavzemala in prispevala k
ponovnemu odprtju razvojnih oddelkov na območju zavodove enote Koper. V okviru
enote Koper je organizirala in aktivno sodelovala pri nastanku gradiva, ki omogoča
enotno terminologijo na delovnem področju usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
v slovenskem in italijanskem jeziku na narodnostno mešanem območju Slovenske
Istre in je tako v pomoč šolam z italijanskim učnim jezikom.
Zdenka Kolbe opravlja delo z visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in
zanesljivosti. Njeno delo je prepoznalo tudi Društvo specialnih in rehabilitacijskih
pedagogov/društvo defektologov Slovenije, ki ji je leta 2005 podelilo najvišje
priznanje, to je
PRIZNANJE ANTONA SKALE. Je odlična sodelavka in
organizatorka.
S strokovnim delovanjem, zavzetim pristopom k delu in korektnim odnosom do
sodelavcev prispeva k ugledu Zavoda RS za šolstvo, zato Zdenka Kolbe prejme
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke za dolgoletno profesionalno in
predano opravljanje nalog usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
dr. Franciju M. Kolencu,
doktorju znanosti s področja kadrovskega managementa,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Dr. Franci M. Kolenec je od leta 1987 zaposlen na ZRSŠ kot višji svetovalec za
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Njegova
bogata poklicna kariera se je začela že leta 1970, ko se je zaposlil na Zavodu za
usposabljanje slušno in govorno motenih v Ljubljani, poleg tega je opravljal tudi
logopedsko delo na različnih šolah in zavodih po Sloveniji. Od leta 1982 je tudi
sodnik porotnik pri Okrožnem sodišču v Ljubljani.
V petindvajsetih letih službovanja na ZRSŠ se je dr. F. Kolenec izkazal kot izjemen
strokovnjak na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami. Popolnoma je
predan svojemu delu in poslanstvu in je opravljal različne odgovorne naloge.
Dr. Franci Kolenec je svoje strokovno znanje prispeval v okviru nacionalne komisije
za prenovo vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter sodeloval pri
pripravi učnih načrtov in programov. Koordiniral in usmerjal je delo skupin strokovnih
delavcev za pripravo učnih načrtov za vse prilagojene izobraževalne programe, tako
z enakovrednim kot tudi z nižjim izobrazbenim standardom. Potrebno je tudi poudariti
njegovo sodelovanje z Ministrstvom za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kjer
je bil imenovan v številne delovne skupine, vodil pa je tudi postopke za napredovanje
strokovnih delavcev v nazive. Dobro in konstruktivno je vsa leta sodeloval z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvom za zdravje in ostalimi
državnimi institucijami.
Več let je vodil področno skupino za otroke s posebnimi potrebami. V tej vlogi se je
izkazal kot odličen vodja, organizator, povezovalec znotraj skupine, in svetovalec, ki
je odprt za različne nove pobude, zamisli in spremembe.
Dr. Franci Kolenec je dobitnik številnih priznanj za strokovno delo različnih državnih
institucij, med njimi izpostavljamo nagrado Urada vlade RS za invalide za inovacije in
soavtorstvo programa Postrehabilitacijski praktikum.
Poleg strokovnega dela našega nagrajenca bogati tudi izredni občutek za otroke s
posebnimi potrebami, ampak tudi kolegialnost in posluh do svojih sodelavcev.
S svojim strokovnim delom in pristopom pomembno prispeva k ugledu Zavoda RS za
šolstvo in razvoju stroke, zato dr. Franci Kolenec prejme zavodovo priznanje.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Nevenki Štraser,
univerzitetni diplomirani psihologinji in
predstojnici Območne enote Zavoda Slovenj Gradec,
priznanje za v strokovni javnosti priznane dosežke,
ki so prispevali k uresničevanju nalog in ciljev ter razvoju Zavoda.
Nevenka Štraser je kot predstojnica Območne enote Slovenj Gradec zaposlena na
ZRSŠ od leta 2004. Pred tem je opravljala delo šolske svetovalne delavke,
pomočnice ravnateljice in ravnateljice na OŠ Radlje ob Dravi. Njeno odlično
poznavanje teoretičnih izhodišč in izkušenj iz prakse prispeva k temu, da naloge
opravlja s strokovno odličnostjo in podaja rešitve za dejansko uporabnost v šolski
praksi.
Poleg osnovnega strokovnega dela s ciljno skupino ravnateljev in pomočnikov v OE
izvaja in vodi aktivnosti, ki so pogoj za odličnost v pedagoški praksi na vseh nivojih
do univerzitetnega izobraževanja:
- nudi strokovno podporo pedagoškemu vodenju vrtcev, osnovnih šol, srednjih
in poklicnih šol in zanje organizira in izvaja delovna srečanja.
- izvaja svetovalne storitve na temo načrtovanje in evalviranje razvojnih,
vzgojnih in letnih načrtov šol ter ožjih nalog oz. projektov,
- koordinira tekmovanja v okviru ZRSŠ,
- je članica projektne skupine Comenius 3 - mreže EcoMedia Europe,
- organizira in strokovno sodeluje na izobraževanjih za učitelje iz zamejstva –
Italije, Avstrije in Madžarske.
Je odlična organizatorka mednarodnih in domačih strokovnih izobraževanj. Zelo
uspešno uvaja informacijsko komunikacijsko tehnologijo v delo z ravnatelji, učitelji in
vzgojitelji in jo pri svojem delu aktivno uporablja. Aktivno se udeležuje mednarodnih
konferenc, je urednica in soavtorica večjega dela vsebin priročnika Vzgojno
poslanstvo šole.
Za delo Nevenke Štraser je značilna izjemna strokovnost, profesionalnost,
sposobnost povezovanja ter človeška občutljivost. S svojim strokovnim delovanjem,
osebnim pristopom k delu in zavzemanjem za dobre medosebne odnose prispeva k
rasti ugleda Zavoda RS za šolstvo.
Vse te kvalitete se še posebej kažejo v njenem vodenju OE Slovenj Gradec. V
sodelavcih zna prepoznati močna področja in hkrati upošteva posebnosti. Njeni
strokovni nasveti so dragocena pomoč pri delu v enoti, spoštuje različnost mnenj,
podpira ideje in se veseli dosežkov svojih sodelavcev. Zaradi njenega načina
vodenja je v enoti delo sproščeno, prijateljsko, z veliko možnosti za strokovni razvoj
vsakega posameznika.
S svojim strokovnim delom in pristopom pomembno prispeva k ugledu Zavoda RS za
šolstvo in razvoju stroke, zato Nevenka Štraser prejme zavodovo priznanje.

