
Radovednost je ena izmed lastnosti naših 
dijakov. Kako nekaj deluje? Zakaj deluje? 
Kako je sestavljeno? To je le nekaj vpra-
šanj, ki jim rojijo po glavi. Od radovedno-
sti vodi pot k ustvarjalnosti in inovativno-
sti. Dijak Aleksander Križaj je zapisal: 
«Mislim, da bi nekateri starši   ali  učitelji 
morali bolj spodbujati otroke k ustvarja-
nju  in  razmišljanju s svojo glavo, iskanju 
novih idej in zamisli.«  Na Strokovni teh-
niški gimnaziji se trudimo ravno to - spo-
dbujati, usmerjati  in razvijati ustvarjal-
nost, inovativnost, vztrajnost, sodelova-
nje. Dijak Jenko Filip je povedal: »Mreže-
nje je v poslovnem svetu ključnega 
pomena, še posebej če smo na začetku 
kariere. Prav tako je bilo zelo pomembno 
mreženje ob vstopu v prvi letnik srednje 
šole. Nova poznanstva nam lahko odpre-
jo ogromno novih priložnosti za sodelo-
vanje na različnih področjih.. Zavedati se 
moramo, da smo sami 
bolj ali manj nemočni, da 
je v današnji družbi zelo 
pomembno sodelovanje 
in timsko delo.«
Z namenom, da omogo-
čimo dijakom še več pri-
ložnosti timskega dela in 
ustvarjanja, smo vzposta-
vili skupino inovativnih 
dijakov in jo poimenovali 
Glave skupaj. V njej sode-

lujejo  dijaki od prvega 
do četrtega letnika. Sku-
pni izzivi skupine so 
generiranje idej, načrto-
vanje, priprave in sode-
lovanje na  dogodkih in 
promociji šole ter razvi-
janje novih inovacij. Zad-
nji mesec se ukvarjajo s 
pripravo dogodka Inže-
nirke in inženirji bomo!.

Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti 
na Strokovni tehniški gimnaziji 

Strokovna tehniška gimnazija ŠC Kranj je znana po tem,  
da svojim dijakom ponuja nekaj več - izobraževanje na strokovnih  

področjih elektrotehnike, računalništva in strojništva, kot tudi  
razvijanje inovativnosti in podjetnosti. 

Kristjan Mohorič, dijak Strokovne  
tehniške gimnazije ŠC Kranj 

Trenutno se ukvarjam z izgradnjo 
arduinovega robota - motocikla. Na 
Strokovno tehniško gimnazijo sem se 
vpisal, ker me zanimajo robotika, elek-
trotehnika in inženirstvo. S tem  bi se 
rad ukvarjal  v prihodnosti.
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