Naj se prijavim?
3.

22

Preberi besedilo.
Zavod za računalniško izobraževanje Ljubljana je vodilna organizacija za
računalniški pouk mladine pri nas. Naši najboljši učenci dosegajo mednarodne
uspehe in prejemajo večino nagrad na državnih tekmovanjih mladih programerjev.
ZAVOD ZA RAČUNALNIŠKO IZOBRAŽEVANJE LJUBLJANA
Cesta Andreja Bitenca 68
1000 Ljubljana
Tel. (01) 51 90 828
E-pošta: info.zri@zri.si
MLADINSKA ŠOLA RAČUNALNIŠTVA
Izobraževalna smer

Namen

Vsebina

Programiranje
(8–11 let)

• Spodbujanje ustvarjalnosti
• Urjenje logičnega mišljenja
• Urjenje načrtovanja
• Spretnost z miško in tipkovnico

• Programiranje – logo
• Risanje z grafičnimi programi
• Kreiranje logičnih gradnikov in
njihova uporaba

Programiranje
(12–19 let)

• Logika programiranja
• Algoritmično razmišljanje
• Ustvarjalnost in logika pri
načrtovanju in izvedbi projekta
• Pouk programskega jezika

• Programiranje: pascal
(prvi jezik), C, C++, python
• Načrtovanje procesov
• Osnove priprave spletnih strani
• Osnove projektnega dela

Organiziranost pouka
Fakultativni pouk organiziramo v sodelovanju z osnovnimi in srednjimi šolami ter
usklajeno z urnikom učencev in dijakov. Pouk praviloma poteka na našem sedežu
na Pržanu. Vsako delovno mesto v učilnici je opremljeno z računalnikom.
Trajanje računalniške šole: 30 ur.
Začetek: prvi teden v oktobru.
Tedenska obremenitev: 1 polna ura (60 minut).
Prijavljene učence razvrstimo v skupine na podlagi njihove starosti in predznanja
računalništva. (Če prijavljeni učenec moti pouk ali ne poravnava svojih finančnih
obveznosti, ima prireditelj pravico, da ga izključi iz šole.)
Šolnina, način plačila in popusti
Šolnina: 4 obroki po 40 EUR (plačljivo s položnico).
Roki za plačilo: napisani na položnici (za zamujena plačila zaračunamo zamudne
obresti).
Popust: 10 % za plačilo celoletne šolnine v enem obroku, 25 % za drugega in
vsakega naslednjega vpisanega otroka v družini. Vplačane šolnine ne vračamo.
Informacije in prijave
Informacije o pouku Vam lahko posredujemo vsak delovni dan med 11. in 13. uro
na sedežu podjetja, po telefonu in po elektronski pošti. Prijave prejemamo po
navadni ali elektronski pošti, po telefonu oz. osebno na sedežu podjetja.
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