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Maribor, 23. 8. 2018 
 
 
Vabilo za medije:  

 

Poletne šole na FERI 
 

Tudi letos na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (FERI) organiziramo 
brezplačne poletne delavnice za osnovnošolce in srednješolce. Že tretje leto zapored bo 
potekala Poletna šola računalništva, letošnja novost pa so vsebine s področja 
telekomunikacij. Delavnice bodo potekale v naslednjem tednu (od 27. – 31. avgusta). 
 

Poletna šola računalništva 
 
Pod okriljem Inštituta za računalništvo bodo potekale naslednje delavnice: 

 Programiranje za dekleta 
 Izdelaj razvrščevalnik za bombone 
 Razvijmo svojo prvo računalniško igro (v sodelovanju z Gimnazijo Murska Sobota) 
 Moja prva android igra (v sodelovanju z IV. osnovno šolo Celje) 

 

 
 
»Na delavnice v okviru Poletne šole računalništva je letos prijavljenih okrog 60  udeležencev 
in veselimo se, da jim bomo tudi letos lahko na zanimiv način približali čudoviti svet 
računalništva in informacijskih tehnologij ter jih seznanili z osnovami programiranja in 
morebiti tudi njihovim bodočim poklicem. Veseli nas, da se je prijavilo tudi veliko deklet. V 
svetu se vedno več deklet odloča za ta poklic. Zakaj ne bi bilo tako tudi pri nas?« je povedal 
predstojnik Inštituta za računalništvo, prof. dr. Marjan Mernik. Poletno šolo računalništva so 
letos finančno podprli donatorji: Inova, Igea in Comtrade. 

https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2018/delavnice-za-srednjesolce/programiranje-za-dekleta/
https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2018/delavnice-za-srednjesolce/izdelaj-razvrscevalnik-za-bombone/
https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2018/delavnice-za-srednjesolce/razvijmo-svojo-prvo-racunalnisko-igro/
https://cs.feri.um.si/poletna-sola/poletna-sola-racunalnistva-2018/delavnice-za-osnovnosolce/moja-prva-android-igra/
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Poletna šola telekomunikacij 
 
Znanje iz področja telekomunikacij bodo udeleženci pridobili skozi naslednje delavnice: 

 IoT in mobilne aplikacije 
 Egaming, lag in QoS  
 Linux v telekomunikacijah 

 

 
 
»Poletno šolo telekomunikacij organiziramo letos prvič. Srednješolcem želimo približati 
področje telekomunikacij, ki v današnjem povezljivem svetu interneta stvari (IoT), mobilnih 
telefonov in komunikacijskih omrežij igra osrednjo vlogo. Na delavnicah bodo mladi skozi 
zanimive praktične primere spoznali vlogo telekomunikacij, hkrati pa dobili vpogled v 
inženirski način spopadanja z izzivi, kar predstavlja popotnico za njihov razmislek o nadaljnjem 
izobraževanju po srednji šoli.« je povedal predstojnik Inštituta za elektroniko in 
telekomunikacije, izr. prof. dr. Andrej Žgank. 
 
 
 
 
Vljudno vabljeni, da se pridružite na kateri izmed delavnic in iz prve roke preverite kaj 
udeleženci spoznavajo ter kako se imajo.  
 
Prosimo, da nas v primeru obiska predhodno kontaktirate (Pia Prebevšek: pr.feri@um.si ; 
02 220 7110 / 041 245 122), da vas pričakamo in napotimo učilnice ter poiščemo 
kompetentne sogovornike. Prav tako se na zapisane kontakte lahko obrnete za dodatne 
informacije. 
 
 
Lep pozdrav! 

https://ietk.feri.um.si/poletna-sola/#1528281139072-300b41dc-dff6
https://ietk.feri.um.si/poletna-sola/#1528281139072-300b41dc-dff6
https://ietk.feri.um.si/poletna-sola/#1528281139072-300b41dc-dff6
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