LUMA-etäkoulupaketti 20
CGI-viikko!
Toivomme, että sinusta on ollut mukava kehittää LUMA-taitoja
kanssamme! LUMA-etäkoulun viimeisissä tehtävissä lapset voivat osoittaa
etäkoulun aikana oppimansa taidot ja oppia samalla kaiken CGI:stä!
Tällä viikolla lapset tekevät esittelyn etäkoulun aikana tekemistään LUMAluomuksista, pelaavat CGI:n tietovisaa, tutkivat tietoja CGI:stä ja luovat
työpaikkailmoituksen CGI:lle.

Tämän viikon tekninen tehtävä – projektin esittely!
Johdanto
Tässä projektissa luot esittelyn kaikista kuluneiden 20 viikon
aikana luomistasi projekteista sekä opit asioita linkeistä ja
resurssien upottamisesta.

Tarvittavat välineet
Tietokone ja trinket.io-ohjelmointiympäristö.

Opittavat asiat
Tässä projektissa esitellään tekstilinkkien tekemistä muille
verkkosivuille ja sivulla oleville nimetyille tunnuksille. Siinä
esitellään myös Trinket- ja Scratch-projektien upotusta
verkkosivulle.
Siirry tehtävään

Tämän viikon tehtävä – CGI tietovisa
TIESITKÖ TÄMÄN CGI:STÄ?
Voiko jokainen CGI:läinen tehdä päivän hyväntekeväisyyttä palkallisesti
vuodessa? Entä miksi kutsumme työntekijöitä membereiksi? Tai onko
naisten osuus työntekijöistämme 37% vai alan keskiarvon 22% verran?
Testaa kuuden kysymyksen avulla tiedätkö, mistä CGI on yrityksenä
tehty.
Siirry tehtävään tästä.

Tämän viikon tutkimustehtävä – tietoa
CGI:stä!
CGI on maailmanlaajuinen IT-yritys, jolla on 3 700 memberiä (joita
me kutsumme työntekijöiksi) Suomessa. Meillä on toimistoja eri
puolilla Suomea ja Eurooppaa sekä Kanadassa, Yhdysvalloissa ja
Aasiassa. Tarjoamme erilaisia IT-ratkaisuja monenlaisille
asiakkaille.
Tehtäväsi on tutkia CGI:tä! Millaista työtä CGI tekee? Ketkä ovat
CGI:n asiakkaita? Mitä hauskoja tietoja CGI:stä löydät netistä?
Listaa löytämäsi tiedot paperille tai Word-tiedostoon.

Tämän viikon bonustehtävä – luo työpaikkailmoitus
CGI:lle!
CGI:llä on Suomessa yli 3 700 jäsentä, jotka työskentelevät sadoissa eri tehtävissä. Vaikka CGI on ITalan yritys, kaikki tehtävät eivät ole teknisiä!
Tehtäväsi on luoda CGI:n puolesta työpaikkailmoitus jostain seuraavista ammateista:
Projektipäällikkö
Ohjelmistokehittäjä
Liiketoiminnan analyytikko
Ilmoituksesi tulee kattaa seuraavat tiedot:
Millainen on työn kuvaus?
Mitä velvollisuuksia työssä on?
Mitä kokemusta työhön tarvitaan?
Mitä pätevyyksiä työhön tarvitaan?
Työpaikka ilmoitus voidaan piirtää paperille tai tietokoneella Wordin tai PowerPointin avulla.

Pyydä vanhempaasi tai huoltajaasi siirtämään kuvia LUMA-luomuksistasi Twitteriin, LinkedIniin tai
Facebookiin hashtageilla #LUMAetäkoulu ja #ExperienceCGI. Muista merkitä meidät julkaisuun!

Ohjelman aineistot on saatu Raspberry Pi -organisaation kautta. Ohjelma käyttää Scratch 3:a. Aineistojen käyttö tässä ohjelmassa on Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Public License -lisenssin alaista. Käytä aineistoja lisenssin mukaisesti. Lisenssin kopio on saatavilla tästä. Paketin aineistot jaetaan sinulle ”sellaisenaan” ilman minkäänlaisia suoria tai epäsuoria
takuita tai ehtoja. CGI ei ota vastuuta vahingoista, kustannuksista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet tai johtuvat aineistojen käytöstä tässä ohjelmassa. Kiitos, että luit tämän huomautuksen.
Toivomme, että LUMA-etäkoulu tuottaa lapsillesi paljon iloa.

