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Izobrazba / študijska smer profesorica geografije in zgodovine 

Na Gimnaziji Novo mesto od leta 1992 

Aktualni projekti in aktivnosti - - mentorstvo dijakom pri pripravah na tekmovanju iz znanja 
geografije  
- mentorica in ocenjevalka na šolskem, regijskem in  
državnem tekmovanju iz znanja geografije 
- idejni vodja in koordinatorica Akademija znanja  
- sodelovanje v projektu Več (3-dnevni naravoslovni tabor za  
nadarjene dijake) 
- koordinatorica komisije za priznanja in nagrade dijakov 

Zaključeni projekti in aktivnosti - - recenzentka priročnika o ocenjevanju pri geografiji  
- koordinatorica ekskurzij in koordinatorica OIV  
- mentorica in ocenjevalka na šolskem, regijskem, državnem  
tekmovanju iz znanja geografije 2014, 2013, 2012 
- sodelovanje na mednarodni konferenci o evropski 
identiteti  
- sodelovanje v projektih PAM-INA (s Filozofsko fakulteto), 
Strategija za zmanjševanje nasilja, Kvalitetne razredne ure - 
pot do boljšega počutja v šoli, Ugotavljanje in zagotavljanje  
kakovosti, Modeli ravnanja šole ob pojavu izostajanja 
- mentorstvo dijakom v projektu Evropska nagrada za 
energetsko  
učinkovitost  
- koordinatorica v Comenius projektu "Zmanjševanje  
ogljikovega odtisa" - pridruženo članstvo 
- organizacija izmenjav z Belgijo in ZDA 
- opravljena Šola za ravnatelje  
- ZRSS: izvajanje izobraževanja učiteljev na področju IKT,  
izvajanje izobraževanja izobraževalcev v glasbenih šolah,  
izobraževanje izobraževalcev - Uporaba IKT pri pouku  
geografije  
- razvojno - raziskovalni projekt UNESCO ASP-net  
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- referat na 10. mednarodni konferenci MIRK 
- ZRSS: članica strokovne skupine za področje IKT in članica  
razvojne skupine za e-geografijo  
- ocenjevalka na srečanju mladih raziskovalcev  
- predavanja za študente geografije na FF Ljubljana  
(vabljena predavanja pri predmetu Didaktika geografije) 
- certifikat Global Young Leaders Conference 
- sodnica na svetovnem debatnem prvenstvu v debatiranju  
za srednje šole, Pittsburgh, ZDA 
- mentorica angleške sekcije debatnega kluba Novo mesto, 
- sojenje na mednarodnih debatnih turnirjih 

Uradni e-naslov polonca.centa@gimnm.org 

Prostor kabinet 109 

Želim povedati še… Svet je kot knjiga. Kdor ostane doma, prebere samo prvo 
stran. 

   


