„Cyfrowa Akademia” – inspirujemy nowe pokolenie odkrywców
Prawdziwa gratka dla wszystkich młodych pasjonatów
informatyki w wieku 7-9 i 10-14 lat, którzy chcieliby już
teraz zacząć zgłębiać tajniki programowania, grafiki
komputerowej, a także tworzenia gier, aplikacji i stron
internetowych. Nasze zajęcia w głównej mierze
opierają się na realizacji praktycznych projektów,
podczas których uczestnicy uwalniają ukryte w nich
pokłady kreatywności i świetnie się bawią,
przyswajając jednocześnie kolejne umiejętności z zakresu tej rozległej i różnorodnej
dziedziny wiedzy. Stosujemy przy tym programy, które oprócz przyjemnego dla oka
wyglądu, wspierają dzieci w ich działaniach, wyręczając je z początku
w trudniejszych elementach kodowania, dzięki czemu mogą one skupić swoją uwagę
na opanowaniu samego mechanizmu programistycznego myślenia. W połączeniu
z przyjazną atmosferą i niewielkimi, maksymalnie 8 osobowymi grupami,
pozwalającymi na indywidualne podejście do każdego kursanta, spotkania „Cyfrowej
Akademii” to doskonała okazja,
aby Państwa
pociechy
mogły
w komfortowych warunkach rozwijać
swoje informatyczne zainteresowania.
Oferujemy organizację bezpłatnych
zajęć pokazowych, podczas których
rozpoczniemy z dziećmi naszą
wspólną wędrówkę po zakamarkach
informatyki, dzięki czemu zarówno
dzieci, jak i Państwo będziecie mieli możliwość przekonać się w praktyce, w jaki
sposób przebiegają nasze spotkania. Poruszaną tematykę i stopień trudności
dostosowujemy do wieku uczestników, których dzielimy na dwie grupy: 7-9 lat i 10-14
lat, podobnie jak to ma miejsce w przypadku zajęć regularnych.
Motywem
przewodnim
wspomnianych
zajęć
pokazowych będzie tworzenie własnej wirtualnej wyspy,
która następnie posłuży dzieciom jako sceneria
do programowania pierwszych mini gier i animacji.
Nadając
określone
funkcjonalności
obiektom
znajdującym się na mapie uczestnicy przygotują szereg
zadań dla mieszkańców ich cyberświatów.
Wszystkich chcących zapoznać się dokładniej z profilem naszej działalności
lub uzyskać szczegółowe informacje na temat zajęć „Cyfrowej Akademii” zachęcamy
do odwiedzenia naszej strony internetowej www.cyfrowanka.pl bądź do kontaktu
mailowego (biuro@cyfrowanka.pl) lub telefonicznego (720 812 813 i 42 307 17 68).
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