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Spoznajte, kako na naši šoli:

- dijaki pridobivajo znanje tudi na »daljavo«,

- delamo z najnovejšimi orodji (iMac) in sistemi (iOS),

- izvajamo laboratorijske vaje pri kemiji in biologiji,

- nastajajo prave umetnine, ki spodbujajo 
  umetniško žilico dijakov,

- omogočamo dijakom nivojski pouk, 

- debatiramo med in po pouku,

- uporabljamo tablične računalnike,

- spoznavamo zgodovino »tako in drugače«,

- povezujemo nemščino in geografijo, matematiko, 
  podjetništvo in ekonomijo z angleščino, slovenščino 
  in francoščino,

- pripravljamo na izpit nemške jezikovne diplome (DSD),

- pri pouku snov spoznavamo na problemski, 
  avtentični in/ali projektni način

... in še veliko  več.



Z aktivnim učenjem do znanja 
na Gimnaziji Franceta PrešernaO Gimnaziji Franceta Prešerna

Gimnazija Franceta Prešerna spodbuja vse pozitivne vrednote, ki 
bogatijo medosebne odnose med dijaki, profesorji, starši in okoljem, 
v katerem živijo. 

Ena izmed najpomembnejših vrednot, ki jo gojimo na naši 
Gimnaziji, je odgovornost za prihodnost, saj želimo v dijakih vzbuditi 
ustvarjalnost, kritično mišljenje in spoštovanje do izobraževalnega 
procesa. Samo s tem bomo dijake pripravili na študij, pozitivno 
vrednotenje življenja, sprejemanje vsega lepega, kakovostnega, 
obenem pa jih odločno in strokovno pripravljamo na strpno reševanje 
težav.

Gimnazija Franceta Prešerna je postala vodilna strokovna 
gimnazija na Gorenjskem, saj našim dijakom ponujamo 
kakovosten pouk in pridobivanje znanja in vrednot, potrebnih 
za današnje delo.  

Učitelji verjamemo, da s svojo strokovnostjo in pozitivnostim 
pristopom z veliko volje lahko ponudimo dijakom največ, 
kar si lahko želijo.

Na Gimnaziji Franceta Prešerna se zavedamo pomembnosti 
poučevanja po novih, sodobnih učnih pristopih, ki so v koraku 
s časom. Pri pouku in obšolskih aktivnostih delujemo kreativno 
in inovativno. Ustvarjamo sproščeno okolje, v katerem se vsak 
počuti varnega in sprejetega.
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je prava izbira!
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