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V zadnjem tednu avgu-
sta so na mariborski 
fakulteti za elektroteh-

niko, računalništvo in informa-
tiko v okviru Akademije FERI že 
tradicionalno organizirali poči-
tniške šole za osnovnošolce in 
srednješolce. "Udeležencem smo 
omogočili, da malo drugače pre-
živijo zadnji teden počitnic, in 
kot so povedali, se nam bodo z 
veseljem pridružili tudi na na-
slednjih podobnih dejavnostih," 
je ob zaključku povedal dr. Bo-
štjan Vlaovič, prodekan za izo-
braževalno dejavnost na FERI.

Manj znana tehnična področja

Organizatorje še posebej veseli, 
da je mnogo udeležencev, pred-
vsem tistih starejših, srednje-
šolcev, izrazilo interes, da svojo 
izobraževalno pot nadaljujejo 
na različnih tehničnih in inže-
nirskih področjih, za katera iz-
obražujejo na tej fakulteti. "S 
takšnimi delavnicami mladim 
predstavimo nova področja, 
da lahko o svoji nadaljnji stro-
kovni poti razmišljajo širše ter 
se glede na svoje kompetence, 
želje in pričakovanja bolj pouče-
no pametneje odločijo za poklic. 
Mnogi mladi so namreč ob od-
ločitvi kam in kako naprej zme-
deni," pojasnjuje Vlaovič. To, da 

mladim predstavijo vsebine s 
področja tehnike, je poleg peda-
goškega in raziskovalnega dela 
eno izmed poslanstev fakulte-
te, ki pripravlja delavnice med 
šolskim letom tudi v sodelova-
nju z osnovnimi in srednjimi 
šolami. "Temu posvečamo po-
sebno pozornost in se izjemno 
trudimo, da mlade aktiviramo 
in motiviramo, da pridobivajo 
nova znanja in spoznavajo tudi 
manj znana področja, s katerimi 
niso dovolj seznanjeni na nižjih 
ravneh izobraževanja," razloži.

Veliko zanimanje

Več kot 45 osnovnošolcev in sre-
dnješolcev je nadgradilo svoja 
znanja in se seznanilo z aktu-
alnimi tehniškimi vsebinami, 
kot so programiranje, spletne 
aplikacije, sodobna komunika-
cijska omrežja in umetna inteli-
genca. Vsak je lahko našel temo, 
ki ga je pritegnila, še posebej pa 

so izpostavili delavnico progra-
miranja za dekleta. "Opažamo 
namreč, da se dekleta še vedno 
v manjšini odločajo za te pokli-
ce, čeprav se v njih zelo izkažejo. 
Zato smo dali temu poseben po-
udarek." Večina udeležencev je 
bila ob zaključku delavnic ena-
kega mnenja - naučili so se nekaj 
novega, spoznali nove prijatelje, 
pestro preživeli zadnji teden po-
čitnic in se tudi zabavali.

Zanimanje za delavnice je 
bilo veliko, a zaradi ukrepov v 
zvezi s koronavirusom so morali 
število mest v primerjavi s prej-
šnjimi leti zmanjšati približno 
za polovico. Na fakulteti pa se 
že veselijo nadaljnjih podob-
nih aktivnosti ki jih pripravljajo 
denimo zimske počitniške šole, 
sobotne delavnice in naravoslov-
no-tehniške dneve za zainteresi-
rane osnovne in srednje šole.

Z veseljem v šolo tudi med  
počitnicami Foto: Maja Selinšek

Akademija FERI jim vse leto omogoča  
stik s tehničnimi področji

Sodobne tehnologije 
in mladi

POLETNA ŠOLA

Z a kegljači in kegljačica-
mi, ki na kegljišču KK 
Lokomotiva v Mariboru 

podirajo keglje na 5. mednaro-
dnem turnirju Lokos open 2020, 
je osmi tekmovalni dan. Doslej 
najboljšemu dosežku s 689 podr-
timi keglji, ki je uspel članu nem-
škega kluba Staffelstein Urošu 
Stoklasu, ki na turnirju nastopa 
za Remoplast iz Radelj ob Dravi, 
se je najbolj približal član ma-
riborskega Konstruktorja Aleš 
Blaž s 675 podrtimi keglji. 

Dobro je nastopil tudi njegov 
k lub s k i  s oi g r a le c  B o š t ja n 
Zvezič (638 podrtih kegljev), 
600 ali več kegljev pa so podrli 
še Mark Bortek (630, Leoben), 
Anej Krajnc (627, Konstruktor), 
Robert Pinterič (609, Konstruk-
tor), Timi Jurančič (603, Kon-
struktor) in Mirko Harc (600, 
Lokomotiva).

Med kegljačicami je največ 
kegljev (586) podrla Barbara Ju-
rančič (Impol), sledijo ji Majda 
Grahor (547, Remoplast), Sara 
Tomažič (546, Miklavž), Marja-
na Babič (542, Ruše). Do konca 
turnirja so še trije igralni dnevi, 
zadnji bo to nedeljo, ko bo ob 
17. uri na stezo stopil tudi Franc 
Kirbiš, ki je na lanskem turnir-
ju s 706 podrtimi keglji postavil 
rekord kegljišča. (zg)

Stoklas  
še vodi

KEGLJANJE

Aleš Blaž je k odličnim nastopom 
na kegljišču dvorane Tabor dodal 
vrhunski nastop še na kegljišču 
Lokomotive. Foto: Sašo Bizjak

Pia Prebevšek


