STROKOVNA
GIMNAZIJA
ŠOLSKI CENTER KRANJ

Projekt senčenja »Inženir za en dan«
Priznanje Inženirska iskra
z inženirskim poklicem. Dijakom je ponudila priložnost, da en dan preživijo v
podjetju in v živo spremljajo delo inženirja. Na ta način so iz prve roke doživeli,
kako izgleda delovno okolje inženirskega poklica in se spoznavali tudi z izzivi
vodenja in sodelovanja. Strokovna tehniška gimnazija je za projekt Inženir za en
dan od predsednika države, gospoda
Boruta Pahorja, junija 2020 prejela nagrado Inženirska iskra.

Inženir mora biti vsestranski človek, ne
le dober v svoji stroki, pač pa tudi pri
timskem delu in komunikaciji kot tudi
organizaciji dela,' so povedali Aljaž,
Matija in Miha. Vsi trije dijaki so bili tisti
dijaki Strokovne tehniške gimnazije, ki

so se pilotno udeležili senčenja inženirjev in tako postali inženirji za en dan
v podjetjih Lotrič meroslovje, Iskratel
in Iskraemeco. Praksa senčenja predstavlja izvirno, izvedbeno enostavno, a
visoko učinkovito spoznavanje mladih

Maturant Aljaž Medič se je za to priznanje v predsedniški palači v svojem
govoru zahvalil skupnosti Inženirke in
inženirji bomo!, podjetjem, v katerih so
senčili, kot tudi svojim profesorjem in
profesoricam. V imenu vseh treh dijakov
je izrazil veselje in ponos, da so lahko
bili del te uspešne zgodbe, da so bili del
Strokovne tehniške gimnazije ŠC Kranj.
Na koncu je poudaril, da se Sloveniji za
nove generacije inženirjev in inženirk ni
treba bati.
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... ne le v svoji stroki,
pač pa tudi pri timskem
delu in komunikaciji kot
tudi organizaciji dela.

Po besedah ravnateljice je ideja, da dijaki Strokovne tehniške gimnazije za en
dan odidejo v podjetje in tam senčijo
enega inženirja, v osnovi povezana z
identiteto naše gimnazije, ki je tehniška
gimnazija in s tem v osnovi gimnazija
za bodoče inženirke in inženirje, saj v
resnici izobrazimo in pospremimo na
fakulteto veliko bodočih inženirjev in in-

ženirk. Kot šola želimo s senčenjem inženirjev dati dijakom tisto nekaj več, kar
bo razširilo obzorja, spodbujalo k razvijanju različnih kompetenc in omogočilo
mreženje s strokovnjaki, saj brez učenja,
truda in nenehnega izboljševanja ni napredka, brez napredka pa ni razvoja.
Dijaki so tako odšli za en dan vsak v drugo podjetje, kjer so bili vključeni v senčenje, kar pomeni, da so večino časa bili
senca svojega gostitelja inženirja, mu
sledili, ga opazovali pri njegovem delu
skozi običajni delovni dan. Prisostvovali
so tudi vodenju sestankov, na video konferencah, interakciji s sodelavci ali strankami, sprejemanju strokovnih odločitev
in drugih delovnih procesih inženirja.

Ugotavljamo, da je ta pristop dijakom
veliko prinesel in jih motiviral za nadaljnje delo ter doseganje zastavljenih
ciljev. S senčenjem inženirjev bomo na
naši gimnaziji nadaljevali tudi v prihodnje (tudi v večjem obsegu - z več sodelujočimi dijaki in več vključenimi podjetji),
pri čemer bomo glede na ugotovitve pilotske izvedbe pristop še izpopolnjevali
in izboljševali.
Lidija Goljat Prelogar,
ravnateljica SG ŠC Kranj

Kako o lastnostih podjetnosti
razmišljajo dijaki?
Vključeni v projekt Podjetnost v gimnaziji
Naša Strokovna gimnazija je vključena v projekt Podjetnost
v gimnaziji že od maja 2018 Strokovna gimnazija ŠC Kranj Podvig (sckr.si). Posebno pozornost posvečamo tudi razvijanju
pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo
izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.
Samoiniciativnost in podjetnost je kompetenca, ki posamezniku omogoča identifikacijo in izkoriščanje ponujenih priložnosti, realizacijo idej, načrtovanje in upravljanje procesov, ki vodijo
k zastavljenim ciljem.

Mreženje

Filip Jenko,1.Ga: Mreženje ni enostavno. Ugotoviti moramo, koga želimo oz. potrebujemo v svoji mreži. Že
s tem, ko sklepamo nova prijateljstva
na različnih prostočasnih in šolskih
dejavnostih, se mrežimo. Zavedati se
moramo, da smo sami bolj ali manj
nemočni, da je v današnji družbi zelo
pomembno sodelovanje in timsko
delo. To je pa težko, če smo nezaupljivi in brez nekega cilja.
Za mreženje že zdavnaj ni več nujna fizična bližina. Lahko izrabimo tudi spletne socialne mreže , kot so Facebook, LinkedIn,
Twitter in podobno. Pa naj še kdo reče, da so »brez veze«.

Sodelovanje

Marko Ahačič, 2.Gb: Mislim, da je sodelovanje pomembno
povsod, kjer je skupina ljudi: npr. športna ekipa, razred, druži-
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na in delo v službi. S sodelovanjem je
možno rešiti probleme, ki jih sami nikoli
ne bi mogli.
Pri sodelovanju je najbolj pomembna
komunikacija, in to taka, da zares poslušaš, kaj ima nekdo drug povedati; da
njegove ideje ne zavrnemo takoj, ker
mislimo, da imamo mi boljšo, ampak se
skupaj odločimo, katero idejo bomo uporabili; ali uporabimo iz
vsake ideje najboljši del. Sodelovanje je namreč del človeštva,
saj brez njega nikoli ne bi prišli tako daleč, ampak bi samotni
tavali po džunglah samo s svojo pametjo, ne pa s skupno inteligenco človeške rase.

Aktiviranje virov

Žiga Novak,1.Gb: Upravljanje z viri je
zelo uporabna vrlina. Pridobivanje informacij je pomembno vse od šolanja,
službe, do naključnih vprašanj, ki se ti
porodijo v glavi. Vprašanja, na katera
sam nikoli ne bi znal odgovoriti, zato
vzameš v roke knjigo ali računalnik,
poiščeš pravo temo in najdeš odgovor.
Včasih je zato potrebno več dela, včasih manj; odvisno od količine informacij in od tvojega znanja
pridobivanja le-teh.

Vztrajnost

Urban Klemenčič, 1.Gb: Vztrajnosti smo se tako ali drugače
priučili vsi, pomaga pa nam na vseh področjih. Prav vztrajnost nas popelje skozi življenje, skozi težke situacije, ki bi nas
pokopale, če ne bi vztrajali. Tako bo šlo naprej, tudi sedaj
gre, bo moralo iti – pa saj ni težko prižgati računalnika in se
prijaviti v videokonferenco – če ne drugega.
Vztrajnost je lastnost, vrlina uspešnih ljudi, kot so na primer
številni slovenski športniki.
Patrik Sluga, 1.Ga: Vztrajnost je nekaj, kar te žene do nečesa,
kar si resnično želiš. Vztrajni ljudje, ki jim je nekaj všeč, se bodo
vedno znova potrudili, da bodo tisto stvar izboljševali do popolnosti. Klub vsem težavam te ravno vztrajnost velikokrat pripelje
do zastavljenega cilja.
Egidij Grahek, 2.Ga: Biti vztrajen pomeni, da ne prenehamo z neko dejavnostjo, tudi če nam ne gre. Je zelo
dobra lastnost, kajti nekateri prehitro
odnehajo z nečim, čeprav bi lahko dosegli boljše rezultate, če bi vztrajali. To
pomeni tudi biti potrpežljiv, skoncentriran na eno stvar. Moraš se spopasti s
težavami, ki ti pridejo na pot. Ne smeš
se vdati.

Motivacija

oziroma ostati vsaj na istem nivoju. Pomanjkanje motivacije pripelje k nedelu in potencialno tudi vpliva na človekovo moralo v
smislu, da ga vleče navzdol.
Velikokrat je težko, a tudi sam se trudim biti motiviran za različna dela, saj menim, da dokler je stvar pozitivna in vredna tega
dela, se je zanjo pametno potruditi, ker se ti bodo dobra dela
poplačala že v tem življenju.
Miha Uranič, 2.Gb: Motivacija je ena najpomembnejših stvari
pri izobrazbi, saj predstavlja glavno omejitev pri učenju in posledično uspehu. Najpogosteje (tudi meni) je največja motivacija v šoli, da si dovolj uspešen, da si sprejet na faks, ki ti
bo omogočil opravljanje poklica, ki si ga želiš. Če veš, da boš
sprejet na faks tudi s slabšim znanjem, nimaš razloga, da bi
zapravljal čas z učenjem in si lahko tako popolnoma zadovoljen tudi z npr. zadostnim uspehom.
Na tej šoli mi je predvsem všeč, ker je motivacija dejansko edina ovira. Torej, če imaš dovolj motivacije, lahko s pomočjo profesorjev dosežeš vse zadane cilje.
Jošt Benedičič, 2.Gb: Motivacija je zame najpomembnejša.
Če vse, kar počneš, delaš za neko dobro, bo vse lažje.
Jaz se pred vsakim testom ali spraševanjem poskušam čim
bolj motivirati, za dobre ocene. Če se motiviram premalo, dobim slabše ocene. Motivacijo potrebujem tudi vsak dan pri plavanju , saj plavam zato, da bi dosegel čim boljše rezultate na
tekmah.
Motivacija je nekaj, kar se spreminja od posameznika do posameznika. Nekdo je bolj nadarjen, drugi manj, zato pa se tisti, ki
so manj nadarjeni, morajo za boljše uspehe še bolj motivirati.
Nik Jeromel, 2.Gb: Zastavim si dosegljiv cilj in ga razdelim na
majhna enostavna opravila, ki jih opravim v določenem času.
Lotevam se enega cilja naenkrat, da se ne počutim preobremenjenega. Pomemben je tudi samogovor in čas zase.
Redno pregledujem svoje cilje in napredek. Napredek je že
sam po sebi odličen motivator in izboljša tudi samozavest.

Jaka Kovačič, 2.Gb: Motivacija je kot
nekakšna gonilna sila, ki nas spodbudi,
da nekaj naredimo. Navadno je veliko
težje, da se za nekaj motiviraš, kot pa
da to že delaš. To pomeni, da se je veliko težje usesti za mizo in začeti delati
nekaj za šolo, kot pa potem, ko že sediš
za mizo in se učiš.

Še naprej si postavljam nove cilje. Premislim, kaj želim doseči
naslednji teden, naslednji mesec.
Včasih, ko mi zmanjka motivacije, se moram preprosto oddahniti in začeti znova.

Lahko pa pride tudi do amotivacije. To se na primer pojavlja
pri nekaterih predmetih v šoli. Učenec ne vidi smisla, zakaj bi
se določen predmet učil, saj je prepričan, da ga v življenju ne
bo potreboval.



... vztrajnost velikokrat pripelje
do zastavljenega cilja.

Jonatan Brumen, 2.Gb: Biti motiviran je ena najpomembnejših stvari, ki jih potrebujemo v življenju, če želimo napredovati
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V tehniko me je vpeljal oče
Vsestransko nadarjeni dijak Kristjan Komloši je na državnem Tekmovanju ACM
iz znanja računalništva in informatike, v kategoriji programiranja, dosegel prvo
mesto, s tem pa osvojil tudi zlato priznanje.
splošno maturo, ki omogoča vpis na katero koli fakulteto.

Kristjan pozdravljen. Nam lahko za
začetek poveš, kdaj in kako si se
pravzaprav začel ukvarjati s tehniko.
V tehniko me je vpeljal oče, ki je inženir računalništva. Že zelo zgodaj sem
imel poln dostop do domače delavnice
s spajkalnikom in orodjem. V resnici ne
vem, kdaj točno sem prvič prijel za spajkalo, spomnim pa se, da sem se temeljito opekel. Podobno hitro sem se navadil
tudi na tipkovnico in prvi program napisal pred desetim rojstnim dnevom.
Kaj te je na začetku bolj navduševalo? Spajkalnik ali tipkovnica?
Odraščal sem z velikim zanimanjem
tako za računalništvo kot tudi za elektrotehniko. Zelo rad sem namreč razstavljal
in ponovno sestavljal elektronske naprave, ki so bile pogosto tudi računalniki.
Pri delu sem se opiral predvsem na
teoretično znanje, ki sem ga pridobil z
branjem velike količine strokovnih knjig
o programiranju in sistemski administraciji, ki so bile poleg spajkalnika in tipkovnice prisotne na domači polici.
Kdaj pa se je zgodil tisti večji trenutek, ko si spoznal, da se boš tehniki
še bolj intenzivno posvetil?
Pri elektroniki je bil nekakšen ognjeni
krst pri dvanajstih letih, ko sem brez
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hudih težav opravil radioamaterski izpit
(klicni znak S50KK). Pri računalnikih
sem imel malo sreče v nesreči, da kot
najstnik nisem imel veliko denarja za
nov hardver, tako da sem raziskoval in
uporabljal Linux in BSD operacijske sisteme, da sem lahko hitreje delal. Če bi
imel bolj sposoben računalnik, bi verjetno igral več iger in se ne bi toliko ukvarjal s programiranjem in vsesplošnim
brskanjem po Linuxu.
Kako pa si se odločil, da svojo izobraževalno pot nadaljuješ na Strokovni
gimnaziji?
Strokovna gimnazija je bila naravna izbira glede na to, da imam interes študirati
eno izmed tehničnih ali naravoslovnih
ved. Družboslovje me namreč ne zanima preveč. Zaradi bližine doma sem se
skoraj odločil za eno od splošnih gimnazij, a me je mama prepričala za obisk
informativnega dneva na Strokovni gimnaziji, ki me je navdušil. Na koncu je bila
odločitev zelo enostavna.
Ali bi vpis na to šolo svetoval tudi bodočim dijakom in zakaj?
Priporočal bi jo tistim, ki jih zanimata
naravoslovje in tehniška stroka, pa še
ne vedo, kam natančno bi se usmerili.
Konec koncev pa gre za gimnazijo s

Na fotografiji te vidimo s spektrometrom, ki ste ga izdelali s sošolci, a pod
tvojim mentorstvom. Lahko bralcem
zaupaš, kaj spektrometer pravzaprav
je in kako si se odločil za njegovo izdelavo?
Spektrometer je naprava za merjenje
spektrov, to je porazdelitve svetlobnega
toka po frekvenci ali valovni dolžini. Ideja
je zrasla v okviru projekta Podjetnost v
gimnaziji, kjer smo si izbrali področje
svetlobnega onesnaževanja. Zanimalo
nas je namreč, kakšno svetlobo oddajajo ulične svetilke, ki motijo živali. Ker
so profesionalne naprave za takšne meritve precej drage, smo se odločili izdelati svojega. Pri izdelavi smo zasledovali
natančno merjenje spektra vidne, infrardeče in UV svetlobe, primernost za delo
na terenu in nizko ceno. Projekt nam je
odlično uspel.
In še za konec: lansko leto si z zmago na državnem tekmovanju v računalniškem programiranju dosegel
prvo mesto, s tem pa osvojil tudi zlato priznanje. Kje je skrivni recept do
takšnega uspeha in kaj ti takšno priznanje osebno pomeni?
Skrivni recept pri računalništvu je po
mojem mnenju predvsem široka razgledanost. Najslabša stvar, ki jo lahko zase
naredimo, je, da se usmerimo v neko
izredno ozko področje in se ukvarjamo samo z njim. Menim, da mi zmage
ni prineslo samo znanje računalništva.
Enako ali še bolj pomembni sta matematika in logika. Program je le končna
metoda prelivanja postopka iz glave v
računalnik. Samo priznanje mi pomeni
predvsem neko potrdilo o osvojenem
znanju, ki sem ga vsa ta leta nabiral.
Kristjan, hvala za pogovor.
Gašper Strniša, mag. org. informatik

Pričakovanja dijakov 1. letnika
Jan Bukovec, 1.Gb: Na strokovno
tehniško gimnazijo sem se vpisal, ker
me veselijo predvsem naravoslovni
predmeti in področje računalništva, na
katerem želim pridobiti veliko novega
znanja, ki mi bo koristilo pri nadaljevanju študija in nasploh v življenju. Moja
pričakovanja glede vsega so se izpolnila, saj so ure pouka pri vseh predmetih
zelo zanimive in tudi sodelovanje med dijaki in profesorji je zelo
dobro. Sam sem vrhunski športnik, igram tenis in imam status športnika, šola pa ima pri tem posluh, da lahko nemoteno
usklajujem šolske obveznosti s treningi in tekmovanji na državnem in mednarodnem nivoju.
Luka Košir, 1.Ga: Pred začetkom šolskega leta sem si o šoli ustvaril predstave, ki so zelo podobne sedanji realnosti. Predstav o učiteljih pa nisem imel,
saj sem na informativnem dnevu videl
le nekaj učiteljev. Šola se mi zdi dobra,
sošolci so v redu, učitelji so večinoma
prijazni, tudi učilnica je bila zelo dobra,
a smo jo na žalost po enem mesecu
zamenjali. Z izbiro šole sem zelo zadovoljen in mislim, da je ta
šola prava zame.
Tim Rebolj, 1.Ga: Čeprav pred prihodom na šolo nisem imel kakšnih
posebnih pričakovanj, sem bil prijetno
presenečen. Učitelji se trudijo za dijake
ter nam nudijo pomoč, če jo potrebujemo. Všeč mi je tudi mnogo programov,
ki so namenjeni dijakom.
Všeč mi je zgoden začetek pouka, saj
sem v primerjavi z osnovno šolo ob šestih urah pouka doma
že dve uri prej. Všeč mi je raznovrstna malica, pri kateri lahko
izbiram med več meniji. Šola na izgled mi je všeč, a ker na njej
še nisem preživel veliko časa, nisem še mogel ustvariti mnenja.
Andraž Sedej, 1.Ga: Predstave o šoli
so se v celoti izpolnile, v bistvu sem se
prvi mesec šole prvič po devetih letih
spet rad zgodaj zbudil, odšel na avtobusno postajo in bil v šoli. Seveda pa
je zdaj drugi val korona virusa, zato se
bom o drugih pričakovanjih prepričal
po epidemiji.
Zelo zanimiva se mi zdi oblika šole, mogoče je malo problematična za nove učence, kot sem sam, zaradi orientacije. Mogoče
bi spremenil to, da bi delavci obnavljali šolo med počitnicami
in ne med poukom.

Filip Jenko, 1.Ga: Žal mi je, da je tako kratek čas potekal pouk
v šoli, saj sem se tam dobro počutil. Profesorji in profesorice so
prijazni, dosledni in pripravljeni pomagati.
Spremenil bi malico, dobro pa je, ker smo ves čas v enem
razredu in ne izgubljamo časa med odmori za prehajanje iz
razreda v razred.
Kaja Sešek, 1.Ga: Ko sem se vpisala
na tehniško gimnazijo, sem si želela, da
bi imela tudi kakšno sošolko. Prav tako
sem si želela, da bi bili sošolci prijazni in
ustrežljivi. Kar se pa tiče učiteljev, sem
si pa želela, da bi nam na preprost in
zanimiv način razlagali snov. Vsa moja
pričakovanja so se mi v celoti izpolnila.
Povečala se je le potreba po učenju, saj
sem že v srednji šoli in je temu primerno tudi več snovi. Všeč
mi je, da se nam pouk začne ob 7.15 uri, ker tako s poukom
končamo dovolj zgodaj. Ko pridem domov in naredim nalogo,
mi ostane še dovolj časa za ostale popoldanske aktivnosti. Na
žalost pa sedaj, v času korona virusa, nimamo tople malice,
a vendar me to ne moti, saj imamo še vedno na voljo več
menijev.
Anže Stanonik, 1.Ga: Srednja šola me
ni ravno presenetila, vsaj negativno ne.
Predstavljal sem si jo kot deveti razred
osnovne šole, kjer poučujejo strožji učitelji in pričakujejo večjo samostojnost.
Predstavljal sem si tudi, da bomo imeli
zelo dolgo časa za malico ter tople in
večje obroke. Zaradi virusa je odšla malica po gobe in je bila nadomeščena s
sendviči, ki so po okusu zelo dobri, prebavi pa delajo rahle
neprijetnosti. Srednja šola je tudi veliko dlje od osnovne, zato
imam več časa, da se prebudim in manj časa za spanec. Vse
ostalo se mi zdi zelo dobro.
Med kratkim časom, ko smo bili v šoli, se ni zgodilo kaj preveč
zanimivega. Vse je bilo zelo normalno, edino, kar me je presenetilo, je bilo to, da sem v razredu takoj spoznal veliko prijetnih
ljudi.
Jan Štros, 1.Gb: Srednja šola je točno taka, kot sem pričakoval. Dijaki in
profesorji so jo na informativnem dnevu odlično predstavili. Zelo všeč mi je
tedensko število ur, saj imam konec
pouka vedno pred dijaki iz drugih programov. Še posebej všeč mi je, da je
odmor za malico krajši in sem tako še
prej doma. Ustreza mi, da imam predmete, ki me ne zanimajo preveč, le nekaj časa šolanja.
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Nejc
Tavčar,
1.Ga: Ko sem
se vpisal na tehniško gimnazijo,
sem pričakoval,
da bo šolanje
bolj
zahtevno,
kot je bilo v
osnovni šoli. Na
to sem bil pripravljen. Gimnazija zahteva
več dela in potrebno je bilo resno pristopiti k delu od prvega dne naprej.

Po prvem mesecu izobraževanja sem bil
zelo presenečen nad šolo. Vse je tako,
kot mora biti. Nič ni težje in nič ni drugače, kot sem si predstavljal. Seveda, četudi je vse tako dobro, se vedno najdejo
stvari, ki izstopajo. Recimo, ta šola je v
Kranju in ni več v kraju, kjer sem prej stanoval, kar pomeni, da na dan porabim
do dve uri za vožnjo in čakanje na avtobus. Če že moramo kaj spremeniti, bi
spremenil to, da bi imeli ure malo drugače razporejene. Druge stvari so popolne.



Ko pridem domov
in naredim nalogo, mi
ostane še dovolj časa za
ostale popoldanske aktivnosti.

Šolanje na daljavo
Prednosti in slabosti
Ko smo teden pred jesenskimi počitnicami po navodilih pristojnih presedlali
na način šolanja na daljavo, smo optimistično upali, da bo tovrstno delo trajalo
le do konca jesenskih počitnic. A na žalost se koronavirus ne ozira preveč na
naša pričakovanja, zato se do nadaljnjega lahko vidimo le preko računalniških
orodij. Kaj pa mislijo dijaki o tem načinu
dela?
Večino, ki ima ustrezen dostop do interneta in računalnika, sama tehnična
izvedba ne moti. Tudi Arnes se je veliko naučil od spomladanskega vala in
v vmesnem obdobju odpravil večino
ozkih grl, ki so s tehničnega vidika onemogočala normalen pouk. Platforme za
pouk so se uskladile med predmeti: vsi
uporabljamo kombinacijo MS Teams in
šolske spletne učilnice.
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Razlike med profesorji in načini, na katere podajajo snov, so postale še bolj
očitne; nekdo ima redno predavanja,
nekdo le enkrat na teden, tretji snov
podaja v obliki listov in zapiskov. Skoraj
vsi načini dela so enako učinkoviti. Kot
nadvse uporabna se je izkazala funkcija
snemanja sestankov, kjer si lahko dijaki vnovično pogledamo uro pouka, če
nam kaj ni jasno oz. nam uide iz spomina. Pomemben dodatek so tudi grafične tablice, s katerimi profesorji nadomeščajo šolsko tablo.
Največji problem predstavljajo ocenjevanja, kjer nekateri profesorji, paranoični pred morebitnimi goljufi, zahtevajo
snemanje iz težko dostopnih in nemogočih kotov, kar nesorazmerno otežuje
normalno pisanje ali odgovarjanje na
vprašanja. Tu bi se dobra mera pragma-

tičnosti še kako prilegla, saj nekateri
nimamo pravih spletnih kamer, svojega
pametnega telefona pa niti v sanjah ne
bom obešal na tri metre visoko omaro,
da bo vidna moja celotna delovna miza.
Sploh za maturante, ki bomo tako ali
tako na koncu leta ocenjeni v živo, so
tovrstne zahteve odveč in znak (ne)zaupanja profesorjev.
Naj povzamem: veliko smo se naučili
od spomladi, premagati pa moramo še
nekaj ovir, ki nas ločujejo od optimuma.
Tako profesorji kot dijaki pa iskreno upamo, da se razmere čim prej izboljšajo in
se do konca šolskega leta še vrnemo v
klopi Šolskega centra Kranj.
Kristjan Komloši, 4. Ga

Lina Dečman Molan
Intervju z novo profesorico

Kako ste se odločili za študij in kakšna
je bila vaša študijska pot?
V moji mladosti ni imel vsak doma računalnika. Še telefon je bil redkost. Mi smo
imeli doma računalnik 286. Na njem
sem se sama veliko naučila. Tekom srednje šole sem dobila veselje do dela z
računalnikom in v zadnjem letniku se
je bilo potrebno odločiti za fakulteto.
Ne da bi se prej pozanimala, kako poteka študij na Fakulteti za računalništvo
in informatiko v Ljubljani, sem se nanj
vpisala. Po končanem študiju sem se
takoj zaposlila v podjetju Iskraemeco. V
bistvu sem v podjetju delala preko študenta že od leta 2000 in na ta način pridobivala pomembne izkušnje. Podjetje
mi je omogočilo študij podiplomskega
specialističnega študija na Fakulteti za
organizacijske vede v Kranju. Tako sem
v enem letu končala dveletni študijski
program in si s tem odprla nove poti.
Kdaj je v vas dozorela želja po prenašanju znanja na druge?
Že v času študija sem imela doma pogodbo za štipendijo na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Težava je
bila le ta, da sem se vpisala na Fakulteto
za računalništvo in informatiko, in ne
na Pedagoško fakulteto. Pogodbe zato
nisem mogla podpisati. Naslednje leto
sem se prijavila na razpisano kadrovsko
štipendijo podjetja Iskraemeca, kjer sem
štipendijo v drugem letniku tudi dobila.
Še vedno me je vleklo v šolstvo, a bre-

me s kadrovsko štipendijo je bilo preveliko. Leta so tekla. V meni je še vedno
tlela misel, da bi nekoč učila. Letošnje
poletje sem zbrala pogum in sledila
svojemu srcu. Preskok iz gospodarstva
v šolske klopi je velik. V Iskraemecu
sem bila velikokrat mentorica dijakom/
študentom na praksi in mentorica seminarskim in diplomskim nalogam; ali pa
se je kdo obrnil name za pomoč pri kakšnem predmetu. Prenos znanja, predvsem prakse, na mlade se mi zdi velikega pomena. Delo v razredu je zame
nekaj novega in mi je v veselje oziroma
izziv. Vsak začetek je težak. Tudi sama
se vsak dan učim. V tem poklicu se veselim novih izzivov. Današnji čas nam
prinaša delo na daljavo, kar nikomur od
deležnikov v izobraževanju ni lahko. Bolj
kot kdaj koli se moramo zavedati, da bo
tudi to minilo, zato se že veselim dneva,
ko se bomo ponovno srečali v šolskih
klopeh.



V meni je še vedno
tlela misel, da bi nekoč
učila.
V vašem življenju ima pomembno vlogo tudi šport. Kakšne izkušnje vam je
prineslo igranje košarke?
Prihajam iz družine, kjer je šport vrednota, kar gojim tudi v svoji družini. V mlajših kategorijah sem bila reprezentantka, v času študija pa sem z Univerzo
v Ljubljani dvakrat osvojila naslov
evropske univerzitetne prvakinje. Svojo
igralsko košarkarsko pot sem končala
leta 2007. Po končani srednji šoli sem
aktivno pomagala pri košarkarski šoli.
Prevzela sem šolski krožek košarke
prvih treh razredov za deklice. Med
študijem sem postala predsednica KK
Trbovlje in na ta način še bolj pripomogla klubu pri delu z mladimi. Svojo košarkarsko pot sem končala v KK Škofja
Loka, kjer sem po končani igralski karieri pomagala še kot pomočnica trenerja

in bila tudi samostojna trenerka. Hkrati
od leta 2008 uspešno sooblikujem vodenje mednarodnega košarkarskega
tabora za dekleta U 15 FIBA European
Women's Basketball Summit, ki poteka v sodelovanju s Košarkarsko zvezo
Slovenije in FIBO Europe.
Zelo pomembno se mi zdi, da se otroci
ukvarjajo s športom, saj na ta način dobijo disciplino, si znajo načrtovati urnik,
oblikujejo delovne navade in pozitivno
samopodobo. Šport te obogati s socialnega vidika.
Kaj se vam zdi pomembno na poti
izobraževanja in zorenja mladega
človek? Kakšen nasvet bi dali svojim
dijakom?
Zelo je pomembno, da vsak najde svojo
pot do cilja. Da so vztrajni in da se po
vsakem padcu poberejo.
Dijaki naj se zavedajo, da so edina stalnica, ki jo imamo, spremembe. Ohranijo
naj svojo vizijo, kje se vidijo čez nekaj
let. Naj bodo zvesti sami sebi. Naj negujejo vrednote, ki so jih dobili v svoji družini. Negujejo naj čut do sočloveka. Le z
drugimi smo to, kar smo. Naj znajo ločiti
pleve od semena.
Lina Dečman Molan in
Romana Debeljak, knjižničarka
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Šport v času korona krize
Tek
V nepredvidljivih časih korona krize ter
primoranemu oddaljevanju drug od drugega so se poleg fitnes centrov bili prisiljeni zapreti tudi športni kljubi. Zaprle
so se večnamenske dvorane ter zunanji
športni objekti, vključno z zame kot atleta najpomembnejšimi površinami, atletskimi stadioni.
Tako smo vsi, ki ne služimo kruha s
športom, ostali vsak v svoji občini, velikokrat brez pripomočkov, ter se bili
primorani znajti. Najtežje je bilo trenirati
brez prisotnosti trenerja, ki nas je lahko
kadarkoli popravil pri vseh vajah.
Jaz sem k sreči tekač in sem že v predkoronskem času pretekel veliko kilometrov zunaj stadiona, sam. Vedno pa je
manjkala natančnost, ki jo dajeta trener
in bolj nadzorovano okolje, ki ju ne more
nadomestiti nobena GPS ura. Tudi tako
dolga odsotnost družbe na treningih
zagotovo ne pomaga; čeprav lahko ves

čas treninga občuduješ naravo, ti sotekmovalci dajejo motivacijo in prav zares
znižajo raven napora ali pa krajšajo čas
na daljših, bolj dolgočasnih tekih. Kot bivši igralec odbojke pa si lahko tudi predstavljam, kako težko je v tem času igrati
in trenirati skupinski šport, kjer je ekipa ključen del športa in neusklajenost
med soigralci lahko škoduje uspehu.
Prisotnost trenerja pa je v teh športih še
bolj pomembna, saj v večini ne temeljijo
le na moči in vzdržljivosti, temveč tudi
na tehniki in taktiki, ki jo običajno sestavi trener.
Vseeno pa lahko v času karantene športniki izpopolnimo osnove ter naberemo kondicijo, ki je zaradi s tekmovanji
polnim urnikom ne bi uspeli. Delno se
lahko tudi odpočijemo od tekmovanj in
stresa, ki ga prinašajo; seveda pa ta prinašajo motivacijo, ki se lahko izgubi. Vsi
pa si želimo, da bo stanje kmalu dovolj
dobro za odpravo omejitev treniranja in

tekmovanja. Upam tudi, da kmalu posije
sonce po dežju in da bomo vsi iz »deževnega« obdobja prišli močnejši ter še
bolje pripravljeni in željni osvajanja ciljev
in uspehov.
Blaž Grabnar, 4. Ga

Dijaka SG na olimpijskih igrah
Curling
To velja tudi za moje ukvarjanje s curlingom. Prišla sem, ker se je zanj navdušil
mož, se še bolj navdušila sama in ostala.
Da ne bi bila sama doma, sem s seboj
začela voziti svoja dva sinova, ta dva pa
svoje prijatelje; tako sta v curling prišla
tudi dijaka Strokovne gimnazije Kranj
Bine Sever in Jakob Omerzel. Takrat še
dokaj majhni otroci so bili živahni, željni
učenja in napredovanja. Zbudili so mojo
pedagoško žilico in tako se je začela
naša skupna športna pot.

V osnovi nisem zelo spontan človek.
Rada načrtujem, rada imam sezname in
preglednice. Ne glede na to pa priznam,
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da so se mi nekatere najboljše stvari v
življenju zgodile naključno, ali, kot pravi
moja prijateljica, ker je tako moralo biti.

V bolj tradicionalnih športih mladi športniki pridejo v klub z urejeno strukturo,
kjer jih sprejme nekdo, ki se je v svoji
aktivni karieri ukvarjal s tem športom in
navadno v njem dosegel tudi določene
uspehe, nato pa pridobil še formalno
trenersko izobrazbo. Pri nas pa smo se
športniki in njihova trenerka učili skupaj.

Zaradi takih okoliščin je tudi naš odnos
specifičen – ne temelji na hierarhiji, ampak na tovarištvu in medsebojnem spoštovanju.

Skupaj smo se urili v tehniki in taktiki.
Skupaj smo v tujih mestih iskali curling
dvorane. Učili smo se obnašati se na
mladinskih svetovnih prvenstvih in biti
sproščeni v formalnih oblačilih na banketih, s katerimi se ta prvenstva končajo.

Za nami je deset let igranja curlinga.
Deset let zmagovanja in izgubljanja,
razočaranj in zmagoslavij, novih spoznanj in poznanstev, oblikovanja, razpada in ponovnega združevanja ekip.
Vsekakor smo v tem času s trdim delom,
trmo in dobro voljo prišli dlje, kot smo
si upali predstavljati; za Jakoba, Bineta
in zame sta prvo desetletje ukvarjanja s
curlingom zaokrožili dve veliki tekmova-

nji: evropski festival olimpijske mladine
v Sarajevu in mladinske olimpijske igre
v Luzani. Tako sta dijaka Strokovne gimnazije Kranj kot prva slovenska igralca v
curlingu nastopila na olimpijskih igrah in
dosegla prvi slovenski olimpijski zmagi
v curlingu.
Radi počnemo, kar počnemo, zato z
veseljem pričakujemo vse, kar nas še
čaka.
Eva Sever, trenerka in Binetova mama

=
ŠOLSKI CENTER
POKLICE
KRANJ ZAPRIHODNOSTI
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Se tudi vaše podjetje
želi vključiti
v Združenje konektor?
Več informacij dobite na spletni strani www.sckr.si ali
pišite na info@sckr.si.
22

