Priznanja Zavoda Republike Slovenije za šolstvo za strokovne dosežke, ki so prispevali k
uresničevanju nalog in ciljev zavoda ter k njegovemu razvoju za leto 2018 so prejeli:

Alenka Andrin, pedagoška svetovalka za angleški jezik
mag. Nives Kreuh, višja svetovalka za informatizacijo šolstva
mag. Jana Kruh, višja svetovalka za vodenje postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami
Bernarda Moravec, pedagoška svetovalka za naravoslovje
mag. Sonja Rajh, pedagoška svetovalka za matematiko

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Alenki ANDRIN
višji svetovalki področja I,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali
k njegovemu razvoju.
Alenka Andrin je od leta 2008 zaposlena na Zavodu RS za šolstvo kot pedagoška svetovalka za
angleški jezik. Je soavtorica učnih načrtov, katalogov znanja za angleščino in predmetnih izpitnih
katalogov za poklicno maturo iz angleščine. Je vešča uporabnica digitalne tehnologije in ima dobro
razvite strokovne kompetence na tem področju. Sodelovala je pri strokovni redakciji slovenskega
prevoda Okvira digitalnih kompetenc za državljane, uspešno izvaja tudi različna usposabljanja s
tega področja. Ti seminarji so vedno dobro obiskani, udeležence pa podpira na daljavo še precej
časa po zaključku seminarjev.
Alenka Andrin je vpeta vse razvojne naloge zavoda, ki so povezane s področjem jezikov in ešolstva. Dejavno sodeluje kot soavtorica konceptov, izvajalka izobraževanj in usposabljanj učiteljev
ter tudi kot administratorka pri urejanju spletnih učilnic in moderatorka spletnih forumov. Njena
močna stran so znanja in veščine iz področja digitalnih kompetenc in spletnih orodij. Kot izvedenka
pripravlja ekspertna mnenja za šolsko inšpekcijo pri predmetu angleščina v osnovni in srednji šoli.
Opravlja tudi prevajalska in lektorska dela za zavodove publikacije. V okviru območne enote
Ljubljana pripravlja in izvaja različne delavnice za učitelje angleščine na celotni vertikali od tistih, ki
učijo angleščino v 1. VIO do učiteljev, ki delajo v strokovnih in splošnih srednjih šolah.

Alenka Andrin je izkušena pedagoška svetovalka, ki zna prisluhniti sodelavcem in praktikom in je
pripravljena vložiti veliko truda za to, da so naloge kakovostno in hitro opravljene. Je povezovalna,
pozitivno naravnana, vedno pripravljena priskočiti na pomoč. Njeni strokovni predlogi so premišljeni
in utemeljeni, njeni izdelki pa dovršeni in strokovno neoporečni. S svojo nevsiljivo in tiho
pozornostjo, zbranostjo in načinom odzivanja zelo pomirjujoče vpliva na sodelavce in učitelje. Ima
izjemno razvit čut za timsko delo, je natančna, zanesljiva in odgovorna sodelavka. Alenko Andrin z
njenim širokim in temeljitim strokovnim znanjem, veščinami in osebnostjo lahko postavimo za zgled
pedagoške svetovalke 21. stoletja. S svojo profesionalnostjo, odnosom do dela in kompetencami
veliko prispeva h kakovostnim rezultatom dela zavoda.
Alenka Andrin za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda RS za
šolstvo za leto 2018.

Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
mag. Nives KREUH
višji svetovalki področja I,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali
k njegovemu razvoju.
Nives Kreuh je med najustvarjalnejšimi, naprednimi in podjetnimi sodelavci Zavoda RS za šolstvo.
V širši strokovni javnosti je najbolj znana kot zagnana in prepričljiva promotorka smiselne in
domišljene uporabe informacijsko komunikacijske tehnologije pri pouku.
Na zavodu se je zaposlila leta 1999 kot pedagoška svetovalka za angleščino. V dveh desetletjih
delovanja je bila aktivno vključena v vseh najpomembnejših temeljnih nalogah in razvojnih projektih
na področju IKT. Je pionirka kombiniranega usposabljanja učiteljev v živo in na daljavo s pomočjo
spletnega orodja Moodle. S svojim poglobljenim strokovnim znanjem je pripomogla k uveljavljanju
IKT pri delu, učenju in poučevanju otrok na predšolski, osnovnošolski in srednješolski ravni
izobraževanja.
Nives Kreuh je vodila, koordinirala in sodelovala v številnih odmevnih domačih in mednarodnih
projektih. Med njimi naj izpostavimo projekt E-šolstvo, ki je potekal v letih od 2009 do 2013 in
katerega ključni dosežek je standard e-kompetentnega učitelja, ravnatelja in računalnikarja. Prek
36.000 udeležencev je bilo v tem času vključenih v različne oblike usposabljanja in didaktične
podpore. V okviru E-šolstva je nastalo veliko interaktivnih učbenikov ter drugih e-gradiv za
razvijanje digitalnih kompetenc učencev in dijakov. Kot nacionalna koordinatorica v projektu
MENTEP je sodelovala pri izdelavi sistemske rešitve merjenja pedagoških digitalnih kompetenc z
mednarodno primerljivostjo. Nives Kreuh skrbi tudi za digitalno pismenost zaposlenih na zavodu
ter od leta 2014 vodi uredniški odbor spletnih strani.
Že dolga leta vodi programski in organizacijski odbor mednarodne konference SIRIKT, ki je po
številu predavateljev in udeležencev največji izobraževalni dogodek v Sloveniji. Zadnja leta
sodeluje tudi kot članica programskega odbora prestižne mednarodne konference ONLINE EDUCA
Berlin. Poleg tega redno predava na konferencah doma in v tujini in ima preko 130 objav
znanstvenih in strokovnih prispevkov v knjižnični bazi Cobiss.
Mag. Nives Kreuh za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda RS za
šolstvo za leto 2018.
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
Bernardi MORAVEC
višji svetovalki področja I
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali
k njegovemu razvoju.
Bernarda Moravec je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2010 kot pedagoška svetovalka
za naravoslovje na Območni enoti Koper. Uspešno in odgovorno že nekaj let vodi predmetno
skupino za naravoslovje in sodeluje z učitelji naravoslovja na državnem nivoju.
Bernarda Moravec je pobudnica novega modela študijskih srečanj v osnovni šoli, ki je bil prvič
poskusno izveden v šolskem letu 2017/2018 za učitelje naravoslovnih predmetov, matematike,
tehnike in tehnologije, računalništva, glasbene umetnosti in športa. Glede na pozitiven odziv
učiteljev, ki so pohvalili tako vsebinski kot organizacijski vidik študijskih srečanj, Bernarda Moravec
pripravlja izpopolnjen model, ki bo uporaben tudi za druge predmetne skupine svetovalcev, že letos
pa ga je z njeno veliko pomočjo in podporo uspešno izvedla tudi predmetna skupina za slovenščino.
Bernarda Moravec aktivno sodeluje pri številnih nalogah na različnih področjih, kot so: Eizobraževanje in informatizacija slovenskega šolstva, Uvajanje varnosti in zdravja pri delu v vzgoji
in izobraževanju, izobraževanje učiteljev v okviru projekta SIIT, sooblikovala je slovenski okvir
kvalifikacij SOK, bila je sokoordinatorica mednarodnega projekta CODES, ki deluje v okviru mreže
ENSI, opravila je vlogo skrbnice šoli v mednarodnem projektu ATS 2020, je članica širšega tima
SCIENTIX, sodelovala je v razvojni nalogi Formativno spremljanje in pri pripravi kurikularnega
dokumenta za razširjeni program osnovne šole, je članica timov projektov NA-MA POTI ter OBJEM.
Poudariti velja njeno aktivno vključenost v projekte, ki spodbujajo razvoj informacijskokomunikacijske tehnologije, saj je bila konzulentka za e-učbenike, članica e-razvojne skupine,
izvajalka e-seminarjev in svetovalnih storitev za šolske kolektive in strokovne aktive učiteljev
naravoslovja, sodelovala je v projektih Inovativna pedagogika in e-Šolska torba.
Svoje delo opravlja strokovno in odgovorno, ob tem pa je pobudnica, organizatorka in izvajalka
številnih zahtevnih in prepoznavnih nalog, ki prispevajo k ugledu Zavoda RS za šolstvo in h
kakovostnim delovnim odnosom med zaposlenimi v organizacijski enoti Koper in širše na Zavodu.
Bernarda Moravec za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo za leto 2018.
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
mag. Jani KRUH,
višji svetovalki področja I,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali
k njegovemu razvoju.
Jana Kruh se je na Zavodu RS za šolstvo zaposlila leta 2010 kot pedagoška svetovalka za razredni
pouk na Območni enoti Nova Gorica, od leta 2013 pa dela kot višja svetovalka za vodenje
postopkov usmerjanja otrok s posebnimi potrebami.
Njeno osrednje razvojno in svetovalno delo je usmerjeno na področje uvajanja inkluzivne prakse v
slovenske vrtce in šole. Posebno pozornost namenja področju zgodnjega odkrivanja disleksije in
njeni korekciji. Uspešno je zaključila izobraževanje o disleksiji v Benetkah in je trenutno edina
izvajalka Davisove metode korekcije disleksije v Sloveniji. Od leta 2017 je tudi certificirana IRLEN
presojevalka in opravlja osnovna testiranja za ugotavljanje skotopičnega sindroma.
V zadnjih letih sodeluje v različnih razvojnih nalogah, pri čemer jo odlikuje pripravljenost za aktivno
delo in skupno učenje. Vodila je delovno skupino za inkluzijo v razvojni nalogi Enoviti kurikul,
sodelovala pri pripravi Koncepta inkluzivnega izobraževanja in pri oblikovanju osnutka
Kurikularnega dokumenta za razširjeni program v osnovni šoli. Odlikuje jo empatija do otrok s
posebnimi potrebami in njihovih staršev. Vodi podružnico društva Bravo v Novi Gorici in organizira
predavanja, pomaga otrokom s težavami pri branju in pisanju, svetuje staršem, kako delati z
otrokom, in jim posoja didaktična gradiva, ki jih sama izdeluje.
S svojim strokovnim znanjem in izkušnjami aktivno sodeluje na delovnih srečanjih z ravnatelji in na
seminarjih za učitelje. Opravlja svetovalne storitve za strokovne delavce v šolah s področja
učinkovitih pristopov za delo z otroki z učnimi težavami in s posebnimi potrebami.
V projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev koordinira in izvaja seminar Kreiranje različnih
pristopov pri vzgojno-izobraževalnem delu z otroki z učnimi težavami in s posebnimi potrebami.
Je odlična sodelavka, kar se kaže v odnosu do sodelavcev v Oddelku za usmerjanje otrok s
posebnimi potrebami in do kolegov na območni enoti v Novi Gorici. S svojo izjemno energijo in
timsko naravnanostjo soustvarja prijetno delovno vzdušje na območni enoti.
S strokovnim in odgovornim pristopom k delu ter s korektnim odnosom do strank prispeva k ugledu
zavoda.
Mag. Jana Kruh za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo za leto 2018.
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Zavod Republike Slovenije za šolstvo
podeljuje
mag. Sonji RAJH,
višji svetovalki področja I,
priznanje za prispevek k uresničevanju nalog in ciljev Zavoda ter za dosežke, ki so prispevali
k njegovemu razvoju.
Sonja Rajh je na Zavodu RS za šolstvo zaposlena od leta 2008 kot pedagoška svetovalka za
matematiko na Območni enoti Murska Sobota. S strokovnim znanjem, pripravljenostjo sprejemati
nove izzive in z delavnostjo sodeluje v številnih Zavodovih projektih in nalogah, ki podpirajo učitelje
matematike v osnovnih in srednjih šolah pri njihovem učenju in poučevanju.
Osem let je bila koordinatorica državnega in meddržavnega tekmovanja Hitro in zanesljivo
računanje ter vodja državne tekmovalne komisije. Z najuspešnejšimi tekmovalci se je udeležila
meddržavnih tekmovanj, ki so potekala v živo, in leta 2016 meddržavno tekmovanje v organizaciji
Zavoda za šolstvo izvedla v Murski Soboti.
Kot članica Predmetne komisije za matematiko sodeluje pri pripravi in izvedbi Nacionalnega
preverjanja znanja iz matematike v 6. in 9. razredu in pri izvajanju seminarjev za vrednotenje nalog
NPZ za učitelje matematike in razrednega pouka.
V mednarodnem projektu MERIA, katerega cilj je dvigniti kakovost poučevanja matematike v
srednjih šolah, sodeluje pri pripravi scenarijev in modulov za učenje in poučevanje s preiskovanjem.
Skupaj z učiteljicami iz Gimnazije Frana Miklošiča Ljutomer te scenarije preizkuša v praksi in si
prizadeva osmisliti matematično izobraževanje kot pomembno, zanimivo in uporabno. Sonja Rajh
je članica razvojne skupine za matematično pismenost in sovodja delovnega tima Odnos do učenja
in poučevanja matematike v okviru ESS projekta NA-MA-POTI. Sodeluje pri pripravi gradiv in pri
izobraževanju učiteljev v projektu, pri pripravi in izvedbi študijskih srečanj ter pri pripravi in izvedbi
mednarodnih konferenc o učenju in poučevanju matematike (KUPM). S strokovnimi prispevki
sodeluje tudi na izobraževanjih za učitelje razrednega pouka in naravoslovja. Kot članica
uredniškega odbora revije Matematika v šoli recenzira prispevke in v reviji tudi sama objavlja.
Svoje delo opravlja z visoko stopnjo strokovnosti, odgovornosti in prizadevnosti.
S pristopom k delu in korektnim odnosom do sodelavcev, na murskosoboški enoti pa še posebej
s pozitivno naravnanostjo prispeva k ugledu zavoda.
Mag. Sonja Rajh za odlično in v javnosti priznano strokovno delo prejme priznanje Zavoda
Republike Slovenije za šolstvo za leto 2018.
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