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PREDSTAVITEV

Srednja šola tehniških strok Šiška, šola s tradicijo

70 let spreminjamo svet

..Srednja šola tehniških strok ponuja širok spekter uporabnih znanj za današnjo digitalno dobo..

Prepričani smo, da Srednja šola tehniških strok
Šiška uspešno umešča svoje znanje v prostoru
in času, v katerem se nahajamo, kar dokazuje tudi priznanje, ki ga je šola prejela ob 70-letnici šole s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije na področju izobraževanja tehniških kadrov.
Če bi se malo poigrali s številkami, bi si postavili
vprašanje: kaj pomenijo številke 10, 25, 70? Pravi
Šiškarji bi vam odgovor izstrelili.
70 let je preteklo od ustanovitve Srednje šole
tehniških strok Šiška, takrat šole v sklopu industrijskega giganta Litostroj, ki je dolga leta
izobraževala predvsem kadre s področja strojništva.
25 let je, odkar je država šolo odkupila od Litostroja in od takrat dalje se šola programsko intenzivno prilagaja potrebam po zagotavljanju
kadra v ljubljanski regiji in širše.
10 let je, odkar je šola začela izobraževati dijake
tudi za poklice na področju računalništva. Uvedena sta bila programa računalnikar in poklicnotehniški program tehnik računalništva, kjer se
tako kot na drugih dveh programih sledi smernicam razvoja in dijakom ponuja sodobno
opremo za pridobivanje najnovejših znanj, kar
je temelj, da lahko šola ob zaključku izobraževanja ponudi kvalitetne kadre za zaposlitev.

www.racunalniske-novice.com

Področja mehatronike, elektrotehnike in računalništva se med seboj tako dopolnjujejo in tudi na nek način nadgrajujejo, kar predstavlja
ključno izhodišče, da se programi neprestano
posodabljajo in razvijajo. Dijaki SŠTS Šiška se
uspešno dokazujejo tudi na različnih tekmovan
jih, kot so SloSkills, Državno srečanje elektro in
računalniških šol, mladih raziskovalcev in drugje.
Ko vstopiš v avlo šole, te sprejmejo izredno prijazni dijaki, na šoli vlada ustvarjalni nemir. Med
dijaki in učitelji je čutiti povezanost, šola deluje
urejeno in domače, zato se niti ne čudiš več, zakaj je zadnja leta ena najbolj zaželenih šol.
Značilnosti šole so veliko praktičnega pouka,
možnost sodelovanja v projektih, fakultativno
učenje tujih jezikov, tudi ruskega, strokovne ekskurzije, raziskovalno delo, kulturne dejavnosti,
Cisco in Mikrotik akademija … Vse to so vzroki,
zaradi katerih dijaki tako zelo radi izberejo prav
izobraževanje na tej šoli.
Dijaki imajo to, kar se učijo, radi. Praktična znanja, ki
jih v šoli pridobijo, dopolnjujejo tudi z usposabljanjem pri delodajalcih v pristnem delovnem okolju,
kar jim pri osebni uspešnosti še kako koristi. Dijaki
se prek dela učijo sestavljati in servisirati računalnike in računalniške sisteme, kako programirati ter izdelati praktične aplikacije. Zato po zaključku šolan
ja zlahka najdejo zaposlitev na različnih področjih,

kot so npr. servis računalniške opreme, vzdrževanje računalniške strojne in programske opreme,
prodaja in seveda programiranje.
Vsi zaposleni na šoli si prizadevajo za dobro
vzdušje dijakov, tako pri pouku kot tudi med odmori. Dijaki si v času za malico zavrtijo priljubljeno glasbo po ozvočenju šole. Vzdušje na šoli je
prijetno in sproščujoče delovno. To dobro vpliva na odnose v šoli in na učne uspehe, ki jih dijaki dosegajo. Kot se za sodobno tehniško šolo
spodobi, je med dijaki uporaba modernih tehnologij nepogrešljiva in tako lahko prek omrežja
Eduroam sproti preverjajo, kaj se dogaja na šolskem Facebook profilu. . 
(P. R.)
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