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Izobrazba / študijska smer
Na Gimnaziji Novo mesto od leta
Aktualni projekti in aktivnosti
-

Zaključeni projekti in aktivnosti -

-

-

profesorica slovenščine in umetnostne zgodovine
2000
- organizacija kulturnih dejavnosti
- izvajanje programa OIV po prosti izbiri (Gledališka
popotovanja)
- somentorica prostovoljstva (Rdeči križ in Društvo za
razvijanje prostovoljnega dela)
- organizacija humanitarnih akcij
- moderiranje okroglih miz (medkulturnost, migracije,
ranljive skupine, literatura, film …)
- izvajanje delavnice Skriti zaklad na Akademiji znanja
- mentorstvo dijakom na literarnih natečajih
- mentorica študentom na praksi
- zunanja ocenjevalka na maturi iz slovenščine od leta 1995,
pomočnica glavne ocenjevalke
- vodja projekta Gleda(l)išče
- izvajalka internih izobraževanj za učitelje slovenščine
- vodja aktiva razrednikov 4. letnika
- sodelovanje pri ITS Gledališče
- poučevanje retorike v 3. k
- permanentno strokovno izobraževanje
- koordinacija kulturnih dejavnosti
- izvajanje programa OIV po prosti izbiri Bralni klub in
Gledališka popotovanja
- priprava in vodenje prireditev Gimnazijska srečanja in
okroglih miz o različnih temah
- izvedba izmenjav z učenci iz Banjaluke in Novega Sada
- organizacija in sodelovanje v izmenjavi klasikov Gimnazije
Škofja Loka in Gimnazije Novo mesto

Pietati litterisque: Za spoštovanje in znanje

-

-

-

- organizacija ekskurzije v Bosno in Hercegovino
- sodelovanje v projektih Uvajanje posodobljenih učnih
načrtov v program gimnazije, Kvalitetne razredne ure – pot
do boljšega počutja v šoli (leta 2009 priznanje Blaža
Kumerdeja za odlično partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo
na področju srednjega šolstva pri razvoju in uvajanju
novosti)
- vodja projekta Klasik.si
- izvajanje izobraževanja učiteljev na šoli in na študijskih
srečanjih
- mentorstvo študentom slovenščine in učiteljem
pripravnikom
- opravljena dva letnika Šole retorike Zupančič
- sodelovanje pri organizaciji in izvedbi humanitarnih akcij
(npr. zbiranje knjig za slovenska društva v tujini, zbiranje
igrač in oblačil za otroke v Ugandi, akcije RK in DRPD)

-

Uradni e-naslov
Prostor
Želim povedati še…

suzana.krvavica@gimnm.org
Zbornica in kabinet SLO
"S spoštovanjem se oziramo na naše sijajne učitelje, s
hvaležnostjo pa na tiste, ki so se dotaknili naših človeških
čustev. Kurikulum je nujnost, toda toplina je življenjsko
potrebna rožam in otrokovi duši za njuno rast."
(Carl Gustav Jung)
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