Tehniška gimnazija Šolskega centra Kranj
dijakom nudi optimalno pripravo na študij
naravoslovja in tehnike
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Na letošnjem informativnem dnevu smo se pogovarjali z ravnateljico Tehniške gimnazije ŠC Kranj, dvema profesorjem in skupino
njihovih sedanjih in bivših dijakov.
Med dijaki, ki so program Tehniške gimnazije predstavljali
devetošolcem in njihovim
staršem, smo srečali Aljaža
Mediča, dijaka 1. letnika, in
dva dijaka 3. letnika - Nejca
Primca in Aljaža Kolarja.
Aljaž Medič: »Za Tehniško gimnazijo sem se odločil, ker mi
omogoča poleg obilice splošnega znanja tudi veliko strokovnih znanj. Zame je pomembno, da se Tehniška gimnazija zaključi s splošno maturo,
ki omogoča vpis na katerikoli
nadaljnji študij. Izbirno strokovno področje si izberemo šele
po 1. letniku in da je naša odločitev lažja, se lahko v prvem
letniku vpišemo na razne krožke, kot so programiranje v
C#, elektrotehnični krožek, 3D
programiranje ipd. Vesel sem,
da sem se skupaj s skupino
sošolcev na Tehniški gimnaziji lahko vključil v projekt Mednarodno priznanje za mlade,
ki mi pomaga pri postavljanju
in uresničevanju ciljev na področju spretnosti, športa, prostovoljstva in odprav. Moja šola
mi je všeč, ker nudi kvaliteten
pouk, ima izkušene profesorje,
izvrstno malico in Wi-Fi.«
Aljaž Kolar: »Da se bom vpisal na Tehniško gimnazijo,
sem se odločil v devetem ra
zredu OŠ. Zelo me je zanimalo računalništvo, želel pa sem
opravljati splošno maturo na
gimnazijskem programu, da
bi lahko nadaljeval izobraževanje na univerzitetnem
nivoju. Izbira Tehniške gimnazije je bila dobra odločitev. S profesorji se dobro
razumemo, in če potrebujem
kakršno koli pomoč, se lahko
brez zadržkov obrnem na
nje in tudi na našo ravnateljico. Zelo všeč mi je tudi to, da
je pri urah angleščine z nami
tudi naravna govorka angleškega jezika Helen Asher. Ko
nisem v šoli, se ukvarjam s
programiranjem. Od doma
programiram za mednarodno podjetje, ki se ukvarja z
izdelavo računalniških igric
(Hypixel). Lansko leto sem
na računalniškem tekmovanju osvojil zlato prizna
nje.
Upam, da mi bo to uspelo
tudi letos.«
Nejc Primc: »Na Tehniško gi
mnazijo sem se vpisal, ker
so me že v osnovni šoli zanimale tehnika, fizika in ostali
naravoslovni predmeti. Kljub
temu pa sem hotel pridobiti tudi gimnazijsko splošno
izobrazbo. Zato se mi je zdela Tehniška gimnazija najprimernejša. Po treh letih vem,
da sem se odločil pravilno. Pridobivam splošno izobrazbo

na nivoju gimnazije, učim se
dveh tujih jezikov, poleg tega
pa se v šoli ukvarjam še s strokovnim področjem, ki me zelo
zanima, to je elektrotehnika.
Všeč mi je tudi to, da so profesorji vedno pripravljeni pomagati, posebno to velja pri strokovnih področjih, kjer v obliki
krožkov dodamo praktični del,
ki ga v predmetniku gimnazije ni. Zame je zelo pomembno, da mi ostane dovolj časa
za aktivnosti v prostem času.
Pri meni so to plezanje, igranje
kitare ter modelarstvo in prvoosebno letenje z modeli letal.«
Ravnateljica Zdenka Varl
nam je povedala, da Tehniška gimnazija ŠC Kranj bodočim študentom naravoslovja in različnih področij tehnike nudi tri izbirna področja,
in sicer elektrotehniko, mehaniko in računalništvo, in da
profesorji strokovnih predmetov vsebine stroke medpredmetno prepletajo tudi z
vsebinami naravoslovnih predmetov, zato imajo dijaki Tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj odlično predznanje
tudi za študij naravoslovja.
Ravnateljica Tehniške gimnazije pravi, da je vesela, da ima
sodelavce, ki si vzamejo dodatni čas tako za najbolj nadarjene dijake kot za tiste, ki po
trebujejo dodatno pomoč za
osnovna znanja. Eden od profesorjev Tehniške gimnazije,
ki z dijaki dosega izvrstne
uspehe na področju matematike, je Goran Vujović.
Goran Vujović: »Razvoj tehnologije je skokovit. Od prihoda računalnikov, opremljenih s hitrim internetom,
ki omogoča relativno poceni dostop do izobraževalnih
vsebin, do današnjega dne,
ko se spogledujemo z umetno inteligenco, je minilo zgolj
20 let. Vse to ima ogromen
vpliv tudi na šolski sistem.
Projekt Posodobitev gimnazijskih programov je prinesel posodobljene učne
načrte. Prioritetna področja
posodabljanja na naši Tehniški gimnaziji so timsko poučevanje, aktivne metode
dela in učenje učenja. V posodobljenem učnem načrtu za
matematiko je posebej omenjena uporaba IKT pri pouku,
če to pomeni dodano vrednost k pouku matematike.
V tretjem letniku računalniške smeri tehniške gimnazije
spodbujam dijake, da napišejo in v razredu predstavijo programsko kodo, ki izvaja določen algoritem, ki ga
sicer pri pouku izvedemo s
kredo na tabli. Dijaki lahko

za verifikacijo rezultatov pri
pouku uporabljajo aplikacije
s pametnega telefona.«
Ravnateljica je ponosna na re
zultate, ki so jih učitelji Tehniške gimnazije dosegli v osemnajstih letih izvajanja programa. V tem času se je veliko bivših dijakov odločilo za študij
naravoslovja in različnih po
dročij tehnike in brez težav
našlo zaposlitev doma ali v
tujini. Tako eden od bivših dijakov Tehniške gimnazije svoje
poklicne sanje živi v Oxfordu,
kjer je zaposlen v tovarni BMW.
Na Tehniški gimnaziji se veliko dijakov odloči za izbirno
strokovno področje mehanika in nekateri med njimi
se za to področje odločijo
tudi zaradi tega, ker si želijo
postati piloti. Ravnateljica je
predstavila dva bivša dijaka,
ki sta bila tudi vrhunska športnika, veslača, danes pa sta
uspešna pilota. Vito Galičič
je pilot Adrie Airways, Urban
Ulčar pa je kot pilot zaposlen
pri Slovenski vojski.

Vito Galičič, pilot, zaposlen
pri Adrii Airways
Vito Galičič: »Skupni interes in
zanimanje o letalstvu naju je
z Urbanom povezalo v 5. ra
zredu – oba z isto željo, postati
pilot. Od takrat dalje naju je ta
želja povezala na vseh področjih, tako v prijateljstvu, športu kot tudi na skupni študijski
poti. Po končani osnovni šoli
sva se odločila, da nadaljujeva izobraževanje na Tehniški gimnaziji Kranj. Za to šolo
sva se odločila, ker slovi po
dobrih profesorjih in visokem
nivoju izobraževanja, ki naju
je dobro pripravilo na študij.
Vse to se je na koncu potrdilo z uspešno zaključenim študijem strojništva in seveda
izpolnitvijo življenjske želje
– postati pilot. Poleg obiskovanja Tehniške gimnazije sva
se ukvarjala tudi s športom
in šola nama je vedno omogočala nemoteno treniranje.
Bila sva člana slovenske veslaške reprezentance, kjer sva
osvojila srebrno medaljo na
svetovnem prvenstvu. Sedaj

sva pilota, Urban na vojaškem
helikopterju, jaz pa v Adrii Airways.
Poleg službe še vedno ohranjava stik s športom, kar
dokazuje lanski uspeh, ko
sva v dvojnem dvojcu posta-

Tehniške gimnazije, danes pa
odličen študent matematike
in računalništva.
Domen Balantič: »Znanje in
veščine, usvojene med šolanjem na Tehniški gimnaziji,
mi olajšujejo iskanje in razi-

Urban Ulčar, pilot, zaposlen pri Slovenski vojski

Vito in Urban na
veteranskem svetovnem
prvenstvu

skovanje vzporednic med
računalništvom in matematiko na Fakulteti za računalništvo in informatiko na Univerzi v Ljubljani. Lepi spomini me vežejo na skupne trenutke v okolju, kjer sem zorel
tudi osebnostno, ne samo
napredoval v znanju. Pridobitev želenih certifikatov s področja računalništva, udeležba
na tekmovanju SLO-Skills, na
katerem smo zasedli ekipno

la svetovna veteranska prvaka. Vsekakor vsem mladim
svetujeva izobraževanje na
Tehniški gimnaziji. Z izkušnjami in znanjem, ki ga lahko ponudijo profesorji, si lahko vsak posameznik postavi
odlične temelje za osebno in
življenjsko pot.«
Dokaz za prepletenost vsebin stroke in naravoslovja
na Tehniški gimnaziji so tudi
dijaki, ki se odločijo za študij,
ki je povezava obeh področij. Eden med njimi je Domen
Balantič, ki je bil izvrsten dijak

Domen Balantič,
študent matematike in
računalništva

3. mesto, ekskurzije v nemško
govoreče dežele, zaključna
ekskurzija po državah bivše
Jugoslavije in obiski gledališč
so samo nekateri izmed mnogih lepih trenutkov, ki sem jih
doživel med obiskovanjem
Tehniške gimnazije.«
Ravnateljica Zdenka Varl kot
prednost Tehniške gimnazije izpostavlja tudi vključenost dijakov v različne mednarodne in državne projekte.
Zadnji dve leti so dijaki 2. in
3. letnika Tehniške gimnazije
vključeni v mednarodni projekt Youth Start – Izzivi podjetnosti za mlade. Vodja šolskega projektnega tima Darija Kramarič nam je povedala,
da je cilj mednarodnega projekta kompetenco samoiniciativnosti in podjetnosti
integrirati v pouk.
Darija Kramarič: »Zastavili
smo si cilje, ki za vse nas predstavljajo izzive. Od razvijanja kritičnega mišljenja, timskega dela in proaktivnega
vedenja dijakov bi radi njihove najboljše podjetniške ideje uresničili v naši šolski praksi. Na ta način bomo bodočim
dijakom lahko nudili še boljše
pogoje za razvijanje podjetniške kompetence.«
Za zaključek nam je ravnateljica Tehniške gimnazije
Zdenka Varl povedala, da so
ponosni na svoje dijake, ki v
šoli in na tekmovanjih dosegajo izvrstne uspehe. Ravnateljica z veseljem govori tudi
o spoštljivi šolski klimi, ki jo
na Tehniški gimnaziji sooblikujejo dijaki, njihovi straši
in učitelji. Zaradi vsega tega
dijaki Tehniške gimnazije na
splošni maturi dosegajo izvrstne rezultate. Lanska generacija maturantov je dosegla
100–odstotni uspeh.

Združeni smo nepremagljivi. Darija Kramarič, prof. bio., ravnateljica Zdenka Varl, Aljaž
Kolar, Aljaž Medič, Goran Vujović, prof. mat., in Nejc Primc (od leve proti desni).

