
Kaj dijakom ponuja program tehni-
ške gimnazije?
»Tehniška gimnazija je ena od stro-
kovnih gimnazij. Do 1. januarja 2013 
je bila del Tehniškega šolskega centra, 
zdaj pa deluje v okviru Šolskega cen-
tra Kranj. Kot samostojna enota naša 
tehniška gimnazija deluje osem let. 
Ves čas ponujamo tri izbirna strokov-
na področja, to so elektrotehnika, 
računalništvo in mehanika. Ob tem 
našim dijakom ponujamo nasle-
dnje izbirne maturitetne predmete: 
fiziko, elektrotehniko, računalništvo, 
mehaniko, zgodovino, geografijo in 
nemščino.«

Katere so prednosti strokovne 
gimnazije v primerjavi s splošnimi 
gimnazijami?
»Prednost naše gimnazije v primer-
javi s splošnimi je v tem, da mi dijake 
izvrstno pripravimo na študij naravo-
slovja in različnih področij tehnike. 
Prednost je tudi v tem, da smo vseeno 
dovolj splošni, da lahko tudi tisti 
dijaki, ki v štirih letih spremenijo svojo 
poklicno odločitev, študij uspešno 
nadaljujejo tudi na področju družbo-
slovja in jezikov. Vsi naši dijaki imajo 
za prvi tuj jezik angleščino, za druge-
ga pa nemščino.«

Za katere študijske smeri se najpo-
gosteje odločajo vaši dijaki?
»Večina se jih odloči za naravoslovje 
in študij tehnike. Pomembna pred-
nost naše gimnazije je ravno v tem, da 
izobražujemo za poklice, ki so iskani 
na trgu dela.«
 
Zelo si prizadevate slediti tudi ra-
zvoju pedagoških znanosti …
»V letošnjem šolskem letu pripravlja-
mo dva nova učna načrta, in sicer za 

drugi strokovni predmet na področju 
mehanike, ki se bo imenoval meha-
tronika. V novem učnem načrtu bo 
poudarek na projektnem delu, vklju-
čeval bo tudi medpredmetne poveza-
ve. Zelo se trudimo tudi na področju 
'učenja' učenja. Dijakom pomagamo 
spoznati različne učne tehnike in 
razviti lasten učni stil.«

Na kakšen način?
»Pri pouku vsak učitelj dijakom pred-
stavi najbolj učinkovite učne tehnike 
za učenje posameznega predmeta. V 
letošnjem šolskem letu smo vpeljali 
še eno novost, zaposlili bomo namreč 
tujega učitelje z angleškega govorne-
ga območja. Tuji učitelj bo dijakom v 
oporo pri razvijanju strokovne pisme-
nosti v angleškem jeziku. Naša želja 
je, da bi dijaki pri vsakem predmetu 
osnovno strokovno besedišče osvojili 
tudi v angleškem in nemškem jeziku.«

Zakaj se je to izkazalo za potrebno?
»To je pomembno ne samo zaradi 
širjenja strokovnega znanja, ampak se 
s tem dijaki naučijo tudi sprejemanja 
različnosti in drugačnosti.«

Bo to dijakom olajšalo odločitev 
za študij v tujini in vključevanje v 
mednarodne izmenjave?
»Že letos smo se vključili v mednaro-
dni projekt, ki bo vključeval komuni-
kacijo v nemškem jeziku med našimi 
in nizozemskimi dijaki. Študij v tujini 
pa postaja vse bolj pomembna izbira, 
posamezni dijaki so se za to odločali 
že zdaj in verjamemo, da bo v priho-
dnje tega še več.«

Veliko pozornost posvečate tudi 
vzgoji osebnosti pri dijakih ...
»Menim, da je znanje nedvomno po-

membno, ni pa vse, zato velik pouda-
rek namenjamo tudi vzgoji osebnosti. 
Želimo si, da bi bili naši dijaki zado-
voljni sami s sabo, da bi bili srečni 
ter da bi spoštovali sebe in druge, s 
katerimi sobivajo.«

Se vam zdi, da je to v vaši šoli, kjer 
prevladujejo fantje, težje kot v 
gimnazijah, kjer je populacija bolj 
mešana?
»Sploh ne. Včasih se nam zdi, da 
je fante v tem življenjskem obdo-
bju mogoče celo lažje vzgajati kot 
dekleta. Trudimo se jih vključevati v 
prostovoljne dejavnosti, da bi razvili 
čut za dobrodelnost in pomoč ljudem 
v stiski. Letos nas je obiskala Jana 
Dular, ki je predstavila svoje dobro-
delne projekte v Afriki. Gostili bomo 
tudi Mirjano Kavčič, ki je odprla prvo 
socialno samopostrežno trgovino v 
Kranju. Njena ideja, da lahko člove-
ško dostojanstvo vrnemo s tem, da 
nekoga naučimo delati, nam je zelo 
všeč. V socialni samopostrežni bodo 
delili brezplačne obroke, a nemočni 
se bodo morali česa tudi naučiti, zato 
se bodo vključevali v različne delav-
nice. Radi bi, da bi bili tudi naši dijaki 
del tega prostovoljstva. Zelo ponosna 
sem, da se veliko naših dijakov kot 
prostovoljci vključujejo v projekt Sim-
bioza, v okviru katerega starejše učijo 
osnovnih spretnosti z računalnikom.«
 
Kako pa v delo na šoli vključujete 
starše dijakov?
»Zelo se zavedamo pomena vloge 
staršev v našem šolskem življenju. 
Vedno zato pripravimo dve ali tri 
predavanja na leto za starše na temo 
vzgoje najstnika. Že nekaj let imamo 
tudi bralni študijski krožek za starše, 
na katerem starši naših maturantov 

Želijo biti najboljši v skrbi 
za dijaka
Poleg znanja nam je pomembna tudi vzgoja in skrb za vsakega posameznega 
dijaka, pravi ravnateljica tehniške gimnazije Šolskega centra Kranj Zdenka Varl.
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ob strokovni podpori berejo ista 
dela kot maturanti. Kot ravnateljica 
s starši sodelujem ne samo v sklopu 
sestankov sveta staršev, ampak jih 
pogosto vprašam za menja in ideje, 
ko oblikujemo program za naslednje 
šolsko leto. Zelo smo veseli, da nam 
uspeva tudi starše vključiti v različne 
aktivnosti, ki potekajo v šoli, kot je re-
cimo dan šole oziroma Robotkov dan. 
Vsako leto ob koncu šolskega leta 
pripravimo še prireditev za starše. Ob 
tej priložnosti si vzamemo čas drug 
za drugega, za starše pripravimo tudi 
skromno pogostitev in jim predstavi-
mo vsebino tekočega šolskega leta. 
Z veseljem predstavimo projektne 
oblike dela, projektne tedne, med-
predmetne povezave in prireditve 
– kulturni dan je vsako leto nekaj 
posebnega. Pripravijo ga dijaki ga 2. 
letnika, saj pri nas že nekaj let teče 
projekt Prešeren in njegov čas.«

Ker se večina osnovnošolcev še 
vedno vpisuje v splošne programe 
gimnazij: kako vam uspe deveto-
šolce navdušiti za vpis v tehniško 
gimnazijo? 
»Letos bomo prvič pripravili tudi 
predinformativni dan, in sicer 9. 

januarja. Devetošolce bomo pova-
bili, da se družijo z nami s pomočjo 
glasbe, športa in delavnic. Predstavili 
jim bomo šolske prostore in našo 
lepo športno dvorano. Zanje bomo 
pripravili tudi računalniško delavnico, 
v kateri bodo s pomočjo računalniške 
igrice lahko izdelali naš logotip.«

Posebnost vašega programa je tudi 
v tem, da imajo dijaki fiziko vsa štiri 
leta. Na kakšen način jim jo pribli-
žate?
»Žal nam je, da nekateri učenci priha-
jajo s predsodki o pouku fizike. Naše 
ure fizike so zanimive, razlaga je zelo 
konkretna in sistematična, tako da se 
vsak dijak zmore naučiti najmanj za 
pozitivno oceno. Povprečne ocene 
pri fiziki pa so pri nas višje kot pri 
drugih predmetih. Naši dijaki si fiziko 
pogosto izberejo celo za maturitetni 
predmet in na maturi dosegajo izvr-
stne rezultate.«

Dijaki se radi vračajo na šolo tudi 
po končanem šolanju …
»Ohranjamo stike z dijaki, ki že kon-
čajo našo gimnazijo. Veseli smo, da 
se dijaki vračajo k nam, posamezniki 
tudi kot naši sodelavci, zelo lepo pa 

je, ko pridejo k nam ob prireditvah ali 
kar tako, da povejo, da so uspešni na 
fakulteti ali da se poveselijo z nami, ko 
diplomirajo. In to, da vedo, da bo tudi 
nam lepo, če to pridejo povedat, je 
za nas zelo pomembno. Vemo, da na 
storilnostnem področju ne moremo 
biti boljši kot gimnazije s stoletno 
tradicijo, želimo pa biti najboljši v 
skrbi za dijaka. Kljub temu naši dijaki 
na maturi dosegajo izvrstne rezultate 
in je bil med zlatimi maturanti pred 
dvema letoma tudi naš dijak.«

Kako ste v vaši šoli vključeni v 
projekt posodobitve gimnazijskih 
programov?
»Zadnjih šest let smo del tega projek-
ta in v njegovem okviru smo nare-
dili velik korak naprej na razvojnem 
področju. V svojo šolsko prakso smo 
vnesli avtentične oblike dela, tako da 
dijake pogosteje peljemo v resnični 
svet – v prvem letniku spoznavajo 
Kranj na terenu v okviru projekta z 
naslovom Kranj, mesto mojega šola-
nja. V drugem letniku imamo čudovit 
naravoslovno strokovni projekt z 
naslovom Upravljanje svetlobe. Po-
vezovalna nit je skrbna raba energije. 
Letos pa bomo v tretjem letniku prvič 
izvedli projekt Izkoristimo svetlobno 
energijo. Dijaki bodo izdelali hladilno 
podlago za prenosni računalnik, ki bo 
delovala na principu fotocelice. Pono-
sni smo na to, da se naši dijaki lahko 
izkažejo tudi s takimi izdelki, čeprav 
smo gimnazijski program.« 

Zdenka Varl

KIDRIČEVA CESTA 55 
4000 KRANJ 
WWW.TSCKR.SI 
TEL.: 04 280 40 00

13


