Літня навчально-пізнавальна школа-табір “ІТ Сamp” 2018
Орієнтовна программа
Мета: ознайомити учнів з іт технологіями (зокрема з поняттями віртуальна
реальність, штучний інтелект, робототехніка), викликати інтерес до науководослідницької діяльністі та заохотити створювати проекти.
1 день (19.06)
10.00-10.30 Знайомство.
10.30-12.30 Тренінг "Від мрії до реальності" (тест Уолта Діснея).
Написання проекту "Інтерактивне вивчення історії України онлайн".
12.30-13.00 перекус, ігри та IT ігри на вулиці
13.00-15.00 Методи реалізації проектів в ІТ. Гра «Збудуй місто» (SCRUM
simulation with LEGO)
15.00-15.30 підсумки дня.
2 день (20.06)
10.00-10.30 Ранкова зустріч
11.00-14.00 Презентація «Iнформаційні технології». Екскурсія на ІТ фірму.
15.00-15.30 підсумки дня
3 день (21.06)
Львів - Тернопіль.
12.00-15.00 Відвідування центру науки в Тернополі.
15.00-19.00 Обід, прогулянка по місту,
20.00-21.30 Турнір "Минуле в майбутньому"
4 день (22.06)
Тернопіль-Львів.
10.00-15.00 Квест по замках Тернопільщини та Львівщини (2 замки)
5 день (25.06)
10.00-13.00 лекція + майстер-клас "Віртуальна реальність"
13.00-13.30 перекус, ігри та ІТ ігри на вулиці, квест)
13.30-15.00 Тренінг "Ораторське мистецтво "
15.00-15.30 підсумки дня
6 день (26.06)
10.00-13.00 лекція + майстер-клас "Робототехніка "
13.00-13.30 перекус, ігри та ІТ ігри на вулиці, квест)
13.30-15.00 Тренінг "Лідерство "
15.00-15.30 підсумки дня
7 день (27.06)
10.00-13.00 лекція + майстер-клас "Штучний інтелект"
13.00-15.30 Підсумки. Вручення сертифікатів учасникам.
Закриття школи-табору.

Що? Літня навчально-пізнавальна школа-табір “ІТ Сamp”.
Де ? вул. Князя Романа 5,
Коли? 19/06-27/06/2018 року.*
Для кого? для учнів 8-10 класів.
Львівська обласна Мала академія наук та кафедра “Систем штучного інтелекту”
запрошують школярів у “ІТ Сamp”, щоб ближче познайомитися із захоплюючим
світом інформаційних технологій, отримати практичні навики у напрямках: віртуальна
реальність, штучний інтелект, робототехніка та знайти нових друзів, щоб створювати
проекти в командах.
У програмі табору:
- майстер-класи, де учні розроблятимуть свої проекти під керівництвом студентів
кафедри “СШІ”;
- тренінги на командотворення, розвиток лідерських якостей, ораторське мистецтво;
- Гра «Збудуй місто» (SCRUM simulation with LEGO)
- екскурсія на ІТ фірму;
- екскурсія в центр науки в м.Тернопіль (2 дні);
Тривалість кожного табірного дня - з 10.00 до 15.30
Розпорядок дня (у Львові):
10.00-11.30 ранкова зустріч, тренінг, обговорення теми дня
11.30-12.00 відпочинок, перекус, ігри
12.00-15.00 майстер-клас та/або екскурсія
15.00-15.30 підсумки дня
Вартість: 1500грн.
У вартість входить:
тренінги та майстер-класи;
роздаткові матеріали;
пам'ятні подарунки учасникам;
проїзд у комфортабельному автобусі Львів -Тернопіль-Львів;
1 ночівля (4-х місні номери);
1 сніданок;
екскурсія в центр науки;
екскурсія Тернополем;
екскурсійні квести у двох замках.
Наша адреса:
КЗ ЛОР “Львівська обласна Мала академія наук”
м.Львів, вул.Коперника, 42, каб. 24.
e-mail: lvivskaman@gmail.com
Організатор: Оксана Сторож 0977153977, 0991861874

