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Več kot gimnazija za bodoče inženirke in inženirje
Strokovna tehniška gimnazija je
znana po tem, da svojim dijakom
nudi nekaj več, poleg gimnazijskega programa tudi znanje elektrotehnike, računalništva in strojništva,
kot tudi možnost sodelovanja pri
različnih projektih. Kljub izrednim
razmeram in zaprtju šol v preteklem letu, pa je bilo leto 2020 za
njih precej uspešno. Kot tehniški
gimnaziji so jim digitalizacija in
moderne tehnologije zelo blizu,
zato so se kot šola hitro prilagodili
nastalim razmeram in začeli izvajati
pouk na daljavo. Poleg nekaterih
novih metod dela, ki so jih začeli
uporabljati, pa so na daljavo uspešno izvedli številne kulturne, športne
dneve, proslave pred državnimi
prazniki, zanimiva predavanja in
delavnice. Ravnateljica mag. Lidija
Goljat Prelogar je ob tem povedala:
'Prav leto 2020 je v resnici leto, ki
nam je na plečih pandemije dokazalo, kako pomembna je tehniška
gimnazija in tehniška stroka, digitalizacija in inženirsko znanje… In
da je to slednje tisto, kar nas bo v
resnici pripeljalo nazaj v normalno
življenje'.
Še posebej pa so ponosni na
nagrado, ki so jo prejeli junija, in
sicer Inženirsko iskro za najbolj
inovativne dosežke za leto 2020,
za projekt Inženir za en dan - prakso senčenja mladih v podjetjih,
kjer so dijakom ponudili možnost,
da en dan preživijo v podjetju in

kot sence spremljajo delo inženirja. Ker želijo svojim dijakom vedno
ponuditi več, kot samo možnost
formalnega izobraževanja, so v
tem šolskem letu inovativne dijake
povezali v klub Glave skupaj, kjer
dijaki, ki želijo in zmorejo več, skupaj generirajo ideje za različne
akcije ter organizirajo dogodke. Na

začetku decembra je tako na Strokovni tehniški gimnaziji ŠC Kranj
potekal že drugi dogodek Inženirke in inženirji bomo!, ki je potekal
v virtualnem okolju in je bil zelo
uspešen. Dijaki so ga sami pripravili in izvedli, pri čemer so se še
posebej izkazali pri pripravi animiranih spotov, 3D animacij in last-

nih filmčkov, v katerih so pokazali
svoje znanje in izdelke.
Veseli pa so, da se za tehniško gimnazijo vedno bolj odločajo tudi
devetošolci iz Škofjeloškega konca, obeh dolin (Selške in Poljanske)
in Škofje Loke. Eden izmed njih je
tudi uspešen dijak 1. letnika, Aljoša Demšar iz Železnikov.

Aljoša Demšar,
dijak Strokovne tehniške
gimnazije ŠC Kranj
'Za Strokovno tehniško gimnazijo sem se odločil, ker bom
tako imel že v času gimnazije
možnost pridobiti strokovna
tehniška znanja, ki so mi zelo
všeč in mi hkrati odpirajo
veliko vrat za uspešno prihodnost.'

Drage devetošolke in devetošolci, vabljeni na

VIRTUALNI INFORMATIVNI DAN,
ki bo potekal, v petek, 12. februarja, ob 9. in ob 15.uri, ter v soboto, 13. februarja, ob 9. uri.
Vse informacije dobite na spletni strani: www.sckr.si/sg/

