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Robotske, programerske in igričarske delavnice  
na poletnih šolah Fakultete za elektrotehniko,  

računalništvo in informatiko so vedno bolj priljubljene

Programira  
vse več deklet

POLETNE ŠOLE

Ž e tretje leto zapored so na 
poletnih šolah Fakultete za 
elektrotehniko, računalni-

štvo in informatiko osnovnošolci 
in dijaki spoznavali ozadje računal-
niške in informacijske tehnologije, 
s katero se vsakodnevno srečujejo. 
V preteklih dneh so jim na zanimiv 
način predstavili programske jezike, 
izdelali pa so tudi robota, ki razvršča 
bonbone. Letos se je fakulteta pove-
zala še z dvema šolama in tako po-
skrbela tudi za tiste, ki jih delavnice 
zanimajo, a jim je Maribor preda-
leč. Na Gimnaziji Murska Sobota so 
mladi razvijali računalniško igro, na 
IV. osnovni šoli Celje pa androidno.

Vsako leto več zanimanja,  
tudi deklet

Delavnice leto za letom privabljajo 
več otrok, letos so jih našteli že 65. 
Poletne šole namreč počasi pridobi-
vajo sloves, marsikateri udeleženec 
pa se z veseljem tudi vrne. Takšen 
je dvanajstletni Roki, ki je od pone-
deljka naprej spoznaval mikrokr-
milnike, motorčke in senzorje, nato 
pa uspešno sestavil robota, ki lahko 
zazna, kakšen bonbon prejme, in ga 
nato primerno razvrsti. "Podobne 
robotske delavnice sem se že udele-
žil in bil navdušen, zato sem letos to 
kar ponovil," je povedal. Njegov so-
vrstnik Jakob pa prizna, da je letos  
prišel na predlog mame, a da se bo z 
veseljem še vrnil.

 Prijavlja se vse več deklet, za 

katera organizirajo posebno delav-
nico programiranja za dekleta. "Ker 
je računalniško področje dominan-
tno moško, marsikatero dekle misli, 

da se ne more dokazati, zato posku-
šamo s to delavnico pokazati, da je 
prostor tudi zanje. Vsako leto kljub 
svoji mladosti pokažejo sposobnost 

hitrega učenja, na koncu pa spozna-
jo, da programiranje ni tako težko," 
je dejala Tajda Bogovič, študentka 
računalništva in voditeljica delav-
nice, na kateri so predvsem srednje-
šolke spoznavale osnove jezikov 
HTML, CSS in JavaScript. Za raču-
nalniškimi zasloni se je znašla tudi 
desetletna Lara. "Ker me programi-
ranje zelo zanima, to namreč počne 
tudi moja mami, sem bila vesela pri-
ložnosti, da spoznam nove prijatelji-
ce s podobnimi zanimanji," je svoje 
vtise povzela najmlajša udeleženka.

Letošnja novost  
so telekomunikacije

Na FERI pa ne ciljajo le na dekleta, 
temveč poskušajo v vseh mladih 

vzbuditi interes za področja z veliko 
potrebo po kadru. S tem namenom 
so letos zagnali Poletno šolo tele-
komunikacij, saj področje kljub ve-
likemu interesu delodajalcev med 
mladimi ni priljubljeno. "Med dijaki 
so telekomunikacijske vsebine 
enostavno premalo prepoznavne, 
čeprav je to področje zelo zanimi-
vo za podjetja iz Maribora in širše 
regije," razloži dr. Andrej Žgank, 
predstojnik Inštituta za telekomu-
nikacije, ki je letos organiziral de-
lavnice na temo interneta stvari, 
mobilnih telefonov in komunika-
cijskih omrežij.

Klara Avsec

Čeprav so nekatere bolj mikali bonboni, 
so otroci navdušeno sestavljali robota. 
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65
udeležencev je bilo 

letos na delavnicah, 
številka pa iz leta  

v leto narašča


