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Maribor, 10. 8. 2020 
 
Vabilo za medije:  
 

Akademija FERI vabi na počitniške šole 
 

Tudi letos bomo na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze v 
Mariboru (FERI UM) v zadnjem tednu avgusta organizirali brezplačne počitniške šole. 
 
Pripravili smo eno počitniško šolo za osnovnošolce in pet za srednješolce. 
 

 Programiranje v bločnih in tekstovnih jezikih za OŠ (24.- 26. avgust) 

 Sodobna brezžična komunikacijska omrežja (27. in 28. avgust) 

 Programiranje za dekleta (24.- 26. avgust) 

 Zakaj Linux v računalništvu? (24.- 26. avgust) 

 Razvoj interaktivne spletne aplikacije (24.- 26. avgust) 

 Z umetno inteligenco razpoznavamo slike (24.- 26. avgust) 
 

Udeleženci se bodo družili vsak dan med 9. in 14. uro (6 šolskih ur), poskrbljeno bo tudi za ves 
material, prigrizke in kosilo.  
 
Število mest je omejeno, zato je prijava obvezna. Opise posameznih šol in prijavnica je na 
voljo na spletnem naslovu https://feri.um.si/akademija-feri/pocitniske-sole/ 
 
»Na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, v okviru 
Akademije FERI organiziramo kopico dejavnosti za mladino: počitniške šole, sobotne delavnice 
za srednješolce, naravoslovno-tehniške dneve, soorganiziramo tekmovanja, z veseljem 
gostimo tudi učitelje, ki jih zanima področje delovanja fakultete. V času počitnic smo za 
mladino tudi letos pripravili vsebine iz izredno aktualnih tehniških področij v okviru katerih 
bodo lahko nadgradili svoja znanja iz ter morebiti dobili navdih za izbiro svoje strokovne poti.« 
je povedal prodekan za izobraževalno dejavnost, doc. dr. Boštjan Vlaovič.  
 
Vljudno prosimo, da informacijo delite na svojih medijskih kanalih.  
Prav tako vas vljudno vabimo, da se nam zadnji teden avgusta pridružite na kateri izmed 
delavnic in iz prve roke preverite kako se imajo udeleženci ter kakšne vsebine spoznavajo.  
 
Prosimo, da nas v primeru obiska predhodno kontaktirate na pr.feri@um.si oz. na 
telefonsko številko 02 220 7110 ali 041 245 122, da vas pričakamo in napotimo v pravilne 
učilnice oz. poiščemo kompetentne sogovornike. Prav tako se na zapisana kontakta lahko 
obrnete za dodatne informacije. 
 
Lep pozdrav! 
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