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Izobrazba / študijska smer profesor geografije in zgodovine 

Na Gimnaziji Novo mesto od leta 1994 

Aktualni projekti in aktivnosti - - član projektnega tima »Preprečevanje in zmanjševanje 
osipa na Gimnaziji Novo mesto« 
- izvajanje delavnice afrikanščine na Akademiji znanja in v 
Projektnem dnevu,  
- UNESCO projekti: Obeleževanje svetovnih, Evropskih in 
nacionalnih dni, nacionalni mesec skupnega branja 2018. 

Zaključeni projekti in aktivnosti - Kvalitetne razredne ure - pot do boljšega počutja v šoli (ki je 
leta 2009 prejel priznanje Blaža Kumerdeja za odlično 
partnerstvo z Zavodom RS za šolstvo na področju srednjega 
šolstva pri razvoju in uvajanju novosti), 

- Spremljava gimnazijskih programov - spremljanje učnega 
načrta za geografijo od 1. do 4. letnika (matura, 1998–2002), 

- Zagotavljanje kakovosti javnega zavoda – ogledalo (1998–
1999), 

- Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti (2004–2007), 
- Dvig kakovosti izvajanja obveznih izbirnih vsebin in obšolskih 

dejavnosti (2006–2007),  
- Strategija za zmanjševanje nasilja v srednji šoli (2005–2006), 

Vsak dijak je lahko uspešen (2008–2009), 
- Modeli ravnanja šole ob pojavu izostajanja dijakov v 

gimnaziji (1999–2002), 
- sodelovanje v mednarodnem projektu Evropskih skupnosti 

Socrates/Comenius 1 "Demokracija v srednjih šolah" (2002–
2005), 
Strokovno sodelovanje v projektu ZRSŠ »Opolnomočenje 
učencev za izboljševanje ravni bralne pismenosti – 
spodbujanje razvoja bralne pismenosti po območnih enotah 
ZRSŠ, 2014 – 2015. 
Sodelovanje v projektu Dijaške organizacije Slovenije (DOS) 
in Evropske dijaške organizacije OBESSU – Connected 
Students, 2001 – 2002., 
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Sodelovanje v projektu Obogateno učenje tujih jezikov OUTJ-
3 – usposabljanje učiteljev s kolegialnim opazovanjem 
modeliranega timskega pouka, 2014 – 2015, 
Sodelovanje v mednarodnem projektu ASP mreža šol – 
UNESCO, 2015 – 2018 – Slovenski izgnanci 1941-1945, 
Priznanje ZRSŠ & Evropske komisije za odličen prispevek v 
pedagoškem forumu ob Evropskem dnevu jezikov 2014, 
Priznanje Zveze za tehnično kulturo Slovenije - Gibanje 
znanost mladini, z zahvalo za uspešno opravljeno nalogo 
mentorja ocenjevalca na 8. srečanju MR Bele krajine, 
Dolenjske in Posavja leta 2000, za sodelovanje in vodenje 
ocenjevalne komisije na 28. srečanju MR Bele krajine, 
Dolenjske in Posavja 2005, 2008 in 2016, 
Referat na mednarodnem simpoziju: International measures 
to prevent absenteeism and to cope with truancy, Univerza v 
Bristolu, VB. Referat: Partnership between parents and 
teachers (2001),  
Mentor dijakom, ki so tekmovali iz znanja geografije od leta 
2000 do 2008; dosežki: 
- Območna državna tekmovanja: 1 priznanje, 1 bronasto 
priznanje, 6 srebrnih priznanj, 
- Državna tekmovanja: 1 priznanje, 1 srebrno priznanje, 3 
zlata priznanja, 
- Mednarodna geografska olimpijada v Avstraliji: bronasta 
medalja. 

- Zaključna recenzija razvojnega projekta "Toliko svobode - 
toliko odgovornosti, drugačno spremljanje izostajanja 
dijakov od pouka", v programu Skriti zaklad, MŠŠ (2004–
2006), 
mentorstvo študentom geografije, ki so opravljali pedagoško 
in opazovalno prakso,  
hospitacije - vzorni nastopi za gostujoče tuje učitelje in za 
učiteljski zbor Gimnazije Novo mesto, 
član Sveta šole (2 mandata), 

- mentor DOG, 
- organizacija in izvedba strokovnih ekskurzij, 
- vodja aktiva učiteljev geografije, 
- razrednik (1993–2013). 

Uradni e-naslov robert.supe@gimnm.org 

Prostor kabinet za geografijo in zgodovino, 109 

Želim povedati še… Objavil sem prispevek v reviji Geografija v šoli in 54 
prispevkov v strokovno-informativnem časniku za vzgojo, 
izobraževanje, znanost in kulturo - Šolski razgledi. 2 
prispevka so citirali v ameriški literaturi: Sabrina P. Ramet, 
Danica Fink-Hafner "Democratic transition in Slovenia - value 
transformation, education, and media", Texas A&M 
University press 2006, str. 213. 
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Rad študiram pedagoško literaturo in periodiko. 

   


