CARE ESTE
PROBLEMA?

CUM POATE AJUTA
TEHNOLOGIA?

O parte din îndrumările Organizației

Este imperativ ca învățarea și devoltarea să poată

Mondiale a Sănătății privind limitarea

continua atunci când instituțiile de învățământ trebuie

extinderii ulterioare a COVID-19 este
practicarea distanțării sociale. Drept
urmare, școlile au luat măsuri de

să schimbe modul în care predau în perioade de criză,

cum ar fi pandemia COVID-19.
IBM vrea să contribuie cu specialiştii, tehnologia şi
cunoştinţele sale pentru a sprijini efortul colectiv de a

precauție prin închiderea sediilor. Avand

diminua efectele negative ale acestei crize sanitare şi
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activitati educationale si in a ii motiva sa invete in

menține angajați, distrați și la zi cu

aceste momente incerte.

INITIATIVA
IBM isi extinde resursele de educație
online prin intermediul unei noi intiative,
prin sustinerea de workshop-uri gratuite
cu scopul de a ajuta studentii sa invete
despre tehnologii emergente precum
Watson si modul de utilizare al acestora.
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pentru a explora noi idei, cariere și cursuri
pentru a-și atinge potențialul maxim -

educația lor.
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DETALII WORKSHOP-URI
Workshop-ul se va axa pe implementare hands-on, va dura aproximativ 2 ore si va fi pe zona de dezvoltare de
chat boti. Din punct de vedere tehnic, nu sunt necesare cunostinte de inteligenta artificiala,deoarece trainer-ul
va include o prezentare a conceptelor necesare la inceputul workshop-ului. Tehnologia prezentata va fi una de
ultima generatie - Watson Assistant.
Numarul minim de participanti ar fi 20, iar pre-conditiile ar fi ca fiecare participant sa aiba un laptop cu acces la
internet pe care sa execute laboratorul.
In cadrul evenimentului, participantii vor primi vouchere pentru IBM Cloud ce permit accesul la functii premium
in mod gratuit pe o perioada mai indelungata de timp. In acest fel, cunostintele predate pot fi folosite in practica
(de exemplu, dezvoltare aplicatii pentru licenta etc.).
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