OGLASNO SPOROČILO

Strokovna tehniška gimnazija
za vse, ki želijo več
Strokovna tehniška gimnazija 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,
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
pouka so na daljavo uspešno izvedli tudi kulturne in
športne dneve, proslave
pred državnimi prazniki,
zanimiva predavanja in
delavnice. Po mnenju njihove ravnateljice je prav
leto 2020 tisto, ki je na plečih pandemije dokazalo,
kako pomembna je tehniška gimnazija in tehniška
stroka, digitalizacija in inže-

Miha Uranič, dijak
tehniške gimnazije
Naša Strokovna tehniška
gimnazija je ena najboljših
možnosti za nadaljevanje
šolanja, saj daje podlago
za skoraj vse poklice poleg gimnazije tudi možnost pridobivanja strokovnega znanja. Poleg tega
pa profesorji hitro opazijo
talente in ti omogočijo
sodelovanje v dodatnih projektih. Predvsem mi je všeč
to, da se šola prilagaja posameznikom in da noben
dijak ni številka. Na šoli prevladuje dobra energija, prijetni odnosi ter sodelovanje med dijaki in profesorji.
nirsko znanje… In da je
prav slednje tisto, kar nas bo
v resnici pripeljalo nazaj v
normalno življenje.
Ker želijo svojim dijakom
ponuditi več kot samo možnost formalnega izobraževanja, so v tem šolskem letu
inovativne dijake povezali v
klub Glave skupaj, kjer dija-

ki, ki želijo in zmorejo več,
skupaj generirajo ideje za
različne akcije ter organizirajo dogodke. Eden izmed
teh dijakov je tudi Miha Uranič, dijak drugega letnika, ki
se rad loteva novih izzivov
in projektov, poleg tega pa
je tudi predsednik dijaške
skupnosti.

Drage devetošolke in devetošolci, vabljeni na virtualni informativni dan, ki bo potekal, v petek, 12.
februarja, ob 9.00 in ob 15.00, ter v soboto, 13.
februarja, ob 9.00. Vse informacije dobite na spletni strani: www.sckr.si/sg

