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VABILO NA TEHNIŠKE DELAVNICE
Srednja elektro-računalniška šola Maribor vas vabi na delavnice za osnovnošolce. Cena delavnice je 20 evrov.
Za vas smo pripravili tridnevne delavnice s področja elektrotehnike, računalništva in multimedije. Delavnice bodo
vodili učitelji in dijaki naše šole.
Izberete lahko eno izmed naslednjih delavnic v posameznem terminu:
26. 6. – 28. 6. 2017
26. 6. – 28. 6. 2017

Sodobno in zabavno – PowerShell in Scratch
SketchUp – 3D-modeliranje

23. 8. – 25. 8. 2017
23. 8. – 25. 8. 2017

Programiranje aplikacij za androidne telefone – MIT App Inventor
Poletna šola elektronike

2. 11. – 3. 11. 2017

3D-animiranje s programom After Effects

Razpored za vse tri dni:
8:00
10:15
11:30
12:00

–
–
–
–

10:15
11:30
12:00
14:30

delavnica
športne aktivnosti
malica
delavnica

Učenci boste prejeli potrdilo o udeležbi. Izpolnjeno prijavnico nam vrnite najkasneje 10 dni pred delavnico. Prvi
dan delavnice se dobimo ob 8:00 v učilnici B03 (ob vhodu na Smetanovi zavijete desno). Ne pozabite na športno
opremo. Če imate posebno dieto, sporočite. Informacije in prijave po e-pošti: delavnice@sers.si.
Več o delavnicah si lahko pogledate na spletnem mestu www.sersmb.net.
Vljudno vabljeni!
Ravnateljica
Irena Srša Žnidarič, spec.

PRIJAVNICA NA TEHNIŠKE DELAVNICE
Prijavljam se na delavnico SERŠ:
Ime in priimek učenca:
Delavnica (datum in naziv delavnice):
Naslov:
e-pošta za obveščanje na to delavnico:
Če za želeno delavnico ni dovolj prijav ali je prijav preveč, se bom udeležil druge delavnice, ki je v tem
času (obkrožite):
DA
NE
Podpisani/a
dovoljujem svojemu sinu/hčeri udeležbo na delavnicah SERŠ.
dovoljujem objavo fotografij in izdelkov na spletu.
dovoljujem obveščanje o delavnicah do 1.10.2018 na e-naslov:
V času delavnice sem dosegljiv na telefonski številki (starš):
V/na

, dne

201
Podpis zakonitega zastopnika

