
Postani dekle s tehnološko iskrico

Za nas slika pove več kot 1000 besed. Ali celo zapoje.

 1. korak: Na telefon si prenesi aplikacijo 'Artivive', ki je dostopna tako na iPhone
kot Android sistemu. V mobilni 'trgovini' v iskalnem polju vpiši 'Artivive'.
 2. korak: Izberi prvo opcijo in klikni na gumb 'Namesti'. 
3. korak: Čas je za čarovnijo! Najprej odobri dovoljenje za uporabo kamere, nato
usmeri kamero na našo umetnino na spodnji sliki in preveri, ali deluje. 
4. korak: Woohoo! Deluje!

Si starosti od 14 do 18 let? Soustvarjaj program SparkDigiGirls
z nami in spoznaj tehnologijo v zabavni luči!

 Hej! Zakaj ne bi poskusila
nekaj podobnega ustvariti
tudi sama? Enostavno je!
Pridruži se nam v projektu
SparkDigiGirls!

Srečala se boš s šestimi
preprostimi izzivi. Pa še to -

tempo vseh izzivov si lahko
določiš sama in hkrati

soustvarjaš spletni program
tudi za ostala dekleta!

Točno to! Pa še priložnost
imaš spoznati enako misleča
dekleta iz Litve, Portugalske
in Grčije - najprej prek
spleta, potem pa še v živo!

Prijave zbiramo do 24. januarja 2023 na www.simbioza.eu. 
Časa boš imela dva meseca!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cvRlr84NVXCaNOiE9j6K_lJHrZKRMDIQqy0faYencn3zIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cvRlr84NVXCaNOiE9j6K_lJHrZKRMDIQqy0faYencn3zIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cvRlr84NVXCaNOiE9j6K_lJHrZKRMDIQqy0faYencn3zIw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2cvRlr84NVXCaNOiE9j6K_lJHrZKRMDIQqy0faYencn3zIw/viewform


Postani dekle s tehnološko iskrico

S kakšnimi izzivi se boš srečala?

Kibernetska varnost: Naučila se boš prepoznati tehnike in znake spletnega
prevarantstva [ang. phishing].

Računalništvo v oblaku: Ustvarila boš preprosto zbirko podatkov, ki jih boš
vizualizirala ter na podlagi tega izdelala interaktivne zemljevide in grafe.

3D modeliranje: Ustvarila boš 3D model in nadgradila z efekti obogatene
resničnosti.

Programiranje: Ustvarila boš mobilno aplikacijo 'Križci in krožci'. 

Obogatena resničnost: Oblikovala boš svojo virtualno sobo.

Umetna inteligenca: Ustvarila boš čudovite digitalne umetnine.

Vsak izziv ti bo vzel dve do tri
ure.  Odvisno je seveda od tega,

koliko časa boš posvetila
posameznemu izdelku/izzivu! 

Še to! Z vsakim izzivom boš
prejela digitalni ključ, s katerim
boš lahko odklenila svoj veliki
tehnološki certifikat. 

Prijava in več informacij
na www.simbioza.eu

Spoznaj tehnologijo v zabavni luči 

Vabimo te, da nam pomagaš pri spletnemu testiranju šestih izzivov na področju
novih digitalnih tehnologij. Med drugim boš našla izzive s  področja umetne
inteligence (AI), obogatene resničnosti (AR), programiranja, 3D modeliranja in
tiskanja, računalništva v oblaku, itd. Vsak izziv ti bo ponudil rešitev za resnično
življenjsko situacijo, s katero se morda vsak dan srečuješ. 

Izzivi so na voljo v slovenščini, dodatna gradiva pa so na voljo v angleščini.
Potrebovala boš le še računalnik, internet in mobilni telefon. 

Če ti kakšen izziv ne bo šel kot po maslu, se lahko obrneš na nas. 
S tabo bomo ob vsakem koraku oz. izzivu. Prek spleta te bo spremljal mentor, ki te
bo usmerjal in ti nudil podporo med celotnim učnim procesom programa.

https://simbioza.eu/blog/sparkdigigirls-postani-dekle-s-tehnolosko-iskrico

