Skupaj na poti v prihodnost!
Ekonomska gimnazija in srednja šola Radovljica je šola na Gorenjski cesti 13. Številka trinajst je
seveda srečna, saj smo šola, ki se v ustvarjalnem nemiru spreminja in razvija, ki odgovarja
potrebam časa, izzivom gospodarstva in pričakovanjem delodajalcev, ob tem pa ohranja svoj
JAZ in posebnost vsakega posameznika. Prepoznavni smo po razvijanju kreativnih idej in
podjetniške miselnosti, velikem številu kulturnikov in športnikov.
Gimnazijka in glasbenica Mina Košar bi mladim svetovala, da so cilji in ambicije glavni razlog za
človekovo motivacijo do dela, in če je želja dovolj velika, je treba imeti organizirano življenje.
Narediti urnik, razporediti čas, delati za šolo in zase, za dušo! Še več bi o tem znali povedati
naši odlični športniki, plavalci, plesalci, hokejisti, atleti, smučarji, biatlonke, ki imajo treninge
tudi po večkrat na dan ali pa se šolajo na daljavo in opravljajo izpite preko Skypa. In minilo bo
ravno eno leto, ko nam je Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez
dodelil certifikat Športnikom prijazno izobraževanje.
EGSŠ Radovljica je dijakom prijazna šola z zanimivo zgodovino, urejenim okoljem in dobrimi
prometnimi povezami. Šolski prostori so sodobno opremljeni s specializiranimi
učilnicami. Ustrezna oprema se nam zdi pogoj za uspešno poučevanje splošnih in strokovnih
predmetov.
Trije različni programi, ekonomska gimnazija, ekonomski tehnik in medijski tehnik, omogočajo
prepletanje in povezovanje vsa štiri leta šolanja.
Cilji vseh zaposlenih pa so splošna razgledanost, razvijanje veščin in ustvarjalnosti, učljivost,
pokončna drža in družbena odgovornost, o čemer je razmišljala skupina dijakov, ki je bila
vključena v mednarodni projekt Družbena odgovornost podjetij v razredu (CSR in CLASS), ko
so iskali idejne rešitve za jeseniško podjetje, ki se ukvarja s predelavo odpadnih sveč. Naša
šola že več let sodeluje s partnersko šolo Bridgwater & Taunton College v Veliki Britaniji,
kamor se vsako leto odpravimo na ekskurzijo. V 3. letniku pa se tehniki zelo veselijo
štiritedenske prakse doma ali tujini, saj gre zares in že morajo pokazati znanje, ki so ga

pridobili pri praktičnih predmetih, prav tako se urijo v znanju tujih jezikov in obogatijo svoje
življenje z novimi izkušnjami.
Stopite z nami na novo pot v prihodnost!
Ana Hlebanja, prof. slov. na EGSŠ Radovljica

