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UČENJE  SKOZI

VELIKO

PUSTOLOVŠČINO .

HOLOGRAM ZA MLADINO
 

Kje: TEHNOPARK CELJE,

Gubčeva ulica 1, 3000 Celje

Kdaj: vsak dan od 17.8. do

21.8.2020 ob 11. uri

Dolžina delavnice: 90 minut

S seboj imejte: črna majica z

dolgimi rokavi – za potrebe

snemanja

Za koga: 2. in 3. triada OŠ +

srednješolci

Mentorja: Bogdan Šteh, m.sc. in

Tanja Hanžič, univ. dipl. soc.

Delavnica je interaktivna: na

delavnici prikazujemo delovanje

holograma v praksi. S pomočjo

mentorjev, v ustreznem

računalniškem programu, otroci

sami izdelujejo tudi poseben

avtoportretni video, ki se preko

ekrana in piramide projecira kot

hologram.

 

Cena: 15 eur/ osebo

Število mest je omejeno.



Kje: TEHNOPARK CELJE, Gubčeva ulica

1, 3000 Celje

Kdaj: vsak dan od 17.8.

do 21.8.2020 ob 9. uri 

Dolžina delavnice: 100 minut

Za koga: za vse generacije (program se

prilagodi glede

na starost udeležencev)

Mentorica: dr. Maša Jazbec

Delavnica je interaktivna: 

na delavnici spoznavamo človeške

možgane, ta osupljiv organ, sestavljen

iz milijard drobnih celic. Mentorica

predstavi Brain Computer Interface

(BCI) – vmesnik med možgani in

strojem/računalnikom, na zanimiv in

interaktiven način (z našimi možgani

bomo lahko pisali, risali, premikali

kroglico…).

 

Cena: 15 eur/osebo

Število mest je omejeno.

USTVARJANJE Z BRAIN
COMPUTER INTERFACE

NAPRAVAMI OZ. Z VMESNIKI
MED MOŽGANI IN

RAČUNALNIKOM/STROJEM

Kje: TEHNOPARK CELJE,

Gubčeva ulica 1, 3000 Celje

Kdaj: vsak dan od 17.8.

do 21.8.2020 ob 9. uri

Dolžina delavnice: 60 minut

Število mest: največ 10

Za koga: za osnovnošolce +

srednješolce

+ ostala zainteresirana javnost

Mentorica: Tanja Hanžič, univ.

dipl. soc.

Delavnica je interaktivna: 

na delavnici praktično

prikazujemo uporabo

računalniške aplikacije

CoSpaces Edu. Skupaj z

mentorjem ustvarjamo 3D

kreacije, nato pa v virtualnih

očalih (Oculus Go)

potopljeno raziskujemo svoje

ustvarjene svetove.

 

Cena: 10 eur/ osebo

Število mest je omejeno.

VIRTUALNA
RESNIČNOST (VR) IN

APLIKACIJA COSPACES
EDU

Kje: TEHNOPARK CELJE, Gubčeva

ulica 1, 3000 Celje

Kdaj: 21.8.2020 ob 11. uri

Dolžina delavnice: 45 minut

Število mest: od 15 do 20 otrok

Za koga: za

otroke od 5 do 8 let

Mentorji: Tanja Hanžič,

univ.dipl.soc.

Delavnica je interaktivna: 

na delavnici otroci izdelajo svojo

piramido za hologramsko

projekcijo, ki jo nato poveznejo na

zaslon telefona, na katerem se

predvaja posebej prirejen video.

Kombinacija tega posnetka in

izdelane piramide otrokom pred

oči pričara mali hologram. Otroci

na delavnici krepijo ročne

spretnosti in se seznanjajo z

novimi tehnologijami. Končni

izdelek lahko odnesejo domov.

 

 

 Cena: 8 eur/ osebo

 Število mest je omejeno.

NAREDI
SAM SVOJ

HOLOGRAM; ZA
NAJMLAJŠE


