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9-11 yaşlı tələbələr üçün
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KURS

WIX VƏ CANVA KURSU
• Şəxsi sayt və lendinqlərin yaradılması.
İnternetdə geniş parametrli axtarış. Mətn
üzərində iş (formatlaşdırma və infoqrafika
şəklində təqdim edilməsi). Mediakontentlə
iş. Veb-təqdimatların yaradılması. İlk şəxsi
veb-layihənin yaradılması. Təqdimat
bacarıqlarının məşq edilməsi.

KURS

OYUNLARIN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ.
JUNİOR
• Construct2 mühitində kompüter oyununun

yaradılması. Oyun səhnələrinin və elementlərin dizaynının hazırlanması.

FOTOLABORATORİYA

• Peşəkar avadanlıqla fotoçəkiliş. Studiyada

çəkiliş janrları və üslubları üzrə praktika.
Fotoşəkillərin işlənilməsi: Rəng düzəlişi, retuş.

OYUN DİZAYNI

• Oyun vizualının yaradılması:

Pixel Art üslublu oyun xəritəsi,
menyusu, personajları və səviyyələri.

VEB-DİZAYN JUNIOR

• Veb-saytların cəld yaradılması üçün alətlər.
Prototiplərin yaradılması. Landing-pages
hazırlanması.

CLICK FUSION 2.5

• Şəxsi 2d-oyununun yaradılması. Oyun

ssenarisinin və səviyyələrinin yaradılması
və proqramlaşdırılması. Oyun alqoritminin
qurulması.

YOUTUBE

KURS

PYTHON PROQRAMLAŞDIRMA
JUNIOR
• Python proqramlaşdırma dilində

proqramlaşdırmanın prinsip və əsaslarının
öyrənilməsi. Komanda layihəsinin
hazırlanması-kosmik stansiyasının
idarə edilməsi üçün tətbiq.

• Robotların layihələndirilməsi. Robotoların

QAJETRLƏRİN ARDUİNODA
YARADILMASI
• Qajetlərin Ardunio mikrokontroller köməyi ilə
yaradılması. Onun əsas elementləri ilə (plata,
portlar, qoşulmalar, kontroller), eləcə də
pyezoelement və potensiometrlərlə iş. Yekun
layihə – jestlər vasitəsi ilə idarə olunan
robotun yaradılması.

ROBOTOTEXNİKA VƏ TEXNİKA

• Kompüterin yığılma və sazlanma praktikası.
Kompüterin quruluşunun və tərkib
hissələrinin öyrənilməsi.

• Robotların layihələndirilməsi: ultrasəs gitara,
roboprinter, çeşidləyici- robot, robot-siqvey.
Robotlar üzrə Beynəlxalq yarışlarda iştirak
etmək üçün hazırlıq.

• YouTube-da şəxsi kanalın yaradılması və

LEGO BASIC
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SAYTLARIN WORDPRESS-də
YARADILMASI
• Saytların ən populyar və ən funksional
CMS-də yaradılması.

RƏQƏMSAL MEMARLIQ
SKETCHUP

• Şəhərlərin və kosmik aləmlərin layihələn-

dirilməsi. Qrafik eskizlərin köməyi İlə
obyektlərin modelləşdirilməsi. Animasiyalı
təqdimatların yaradılması.

inkişaf etdirilməsi. Videoların çəkilməsi və
montajı. Virus videosunun yaradılması üzrə
komanda layihəsi.

TAMAMLANMIŞ REALLIQLA MOBİL
ƏLAVƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI

idarə edilməsi və robot davranışının
proqramlaşdırılması. Məsafələrin qət
edilməsi yarışları.

• Smartfon üçün proqram əlavəsinin

məntiqinin layihələndirilməsi. Datçiklər
tətbiqinin işdə istifadə olunması:
akseleometr, giroskop, ştrix-kod skaneri.
MİT App Invenorda iş, kameranın, qrafikanın,
animasiyanın və səsin istifadə olunması.
Tamamlanmış reallıq tətbiqlərın yaradılması.

3D-MODELLƏŞDİRMƏ VƏ VİRTUAL
REALLIQ
• 3d-modelləşdirilmə və həcmli fiqurların

yaradılması - evdən marsoxoda qədər.
Kosmik lokasiyanın yaradılması, onun
obyektlərlə doldurulması və VR-a növbəti
eksportu. Kosmik koloniyaların virtual
layihələrinin təqdimatı.

3D OYUNLARIN YARADILMASI

• Kodu və Riblox-da keçməsi üçün çoxsəviyyəli
3D oyununun yaradılması. Süjet və
personajların hazırlanması.
Layihənin təqdim olunması.

VEB-TƏTBİQLƏRİNİN PYTHON-da
YARADILMASI

Kiçik Kompüter Akademiyasında
təhsilə 8 yanaşma:
Çevik qrafik məşğələlərə sizin üçün uyğun günlərdə gəlməyə
imkan verir: həftəiçi və ya həftəsonu

• "Virtual ev heyvan" adlı veb tətbiqin

yaradılması. Ssenarinin hazırlanması,
veb-tətbiqdə qeymifikasiya.

KURS

DİGİTAL-ART

• Rastr və vektor qrafik redaktorlarının köməyi
ilə kompüter yaradıcılığı. Sketçlərin çevik
yaradılması üçün alətlər, kompüter
rəssamlığı, infoqrafika.

SÜNİ İNTELLEKT VƏ BÖYÜK HƏCMLİ
MƏLUMATLAR
• Mətnin və şəkillərin tanınması üçün süni

intellekt tətbiqinin yaradılması. Örgədən
çat-botun hazırlanması.

İNTERNET ƏŞYALARI-AĞILLI EV

• Arduinoda "ağıllı ev" sisteminin

layihəndirilməsi: işıq gücünün requlyasiyası,
rozetkaya gərginliyin verilməsi,
hərəkət datçikləri.

VİDEOLABORATORİYA

• Peşəkar çəkiliş üçün ssenarilərin hazır-

lanması. Reportaj, süjet və qurulmuş çəkiliş
praktikası. Videomonaj: başlıqlar, titlrər,
xüsusi effektlər, səsin emalı və
sinxronlaşdırılması.

OYUNLARIN YARADILMASI - MIDDLE
(GODOT)
• Müxtəlif janrda çoxsəviyyəli oyunların
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KURS

3D-ANİMASİYA

• Humanoid və ya qeyri-adi bacarıqlara malik
olan personajların yaradılması və bu
personajların quruluşu və ölçülərindən
asılı olaraq onların hərəkət fizikasının
layihələndirilməsi.

İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR

• Şəxsi kriptovalyuitanın hazırlanması.

İnnovativ robototexnika - robotların sıfırdan
hazırlanması: texniki layihə, 3D-printerində
çap, yığma və proqramlaşdırma. Yekun
layihə: “roboəl” və ya dron.

OYUNLARIN YARADILMASISENIOR LEVEL

• Peşəkar oyun tətbiqlərinin komandada

rollara ayırmaqla layihələndirilməsi və
yaradılması: ssenarist, proqramçı, dizayner,
testləyici, layihə meneceri.
Qruplar arası yekun xakaton.

STARTUP VƏ FREELANS
• Dizayn düşüncəsi. Sosial yönümlü layihə

üzərində komanda işində mərhələlərin
öyrənilməsi: mobil tətbiq, oyun, veb-sayt,
unikal texniki həll. Layihələrin təqdimatında
və işlənməsində yarışma.

layihələndirilməsi və yaradılması (Shooter,
Role Playing game). Xakatonun keçirilməsi.

VİRTUAL DÜNYALARIN YARADILMASI
• Obyektlər və personajlarla dolu animasiyalı
virtual dünyaların layihələndirilməsi.
Virtual reallıqda təqdim olunması üçün
lokasiyaların emalı.

ANİMASİYA VƏ MULTPLİKASİYA
• Animasiya çarxlarının yaradılması:

personajların və lokasiyanın layihələndirilməsi, hərəkət və əməllərin animasiyası.
Musiqi və vizual effektlərin əlavə edilməsi.

Dərslər müasir avadanlıqda kiçik qruplarda keçirilir

Bir tədris
ilində
72 cüt saat
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Layihə yanaşması - tələbələr layihələr üzərində komanda
şəklində işləyirlər. Bu, yeni nəslin nümayəndələrində bacarıqları
inkişaf etdirir: empatiya, əməkdaşlıq etmə və planlaşdırma
vərdişləri, qarşıya qoyulan şəxsi məqsədlərə və komanda
məqsədlərinə nail olma bacarığı.

STEP Kiçik Kompüter Akademiyasında
təhsilin altı prinsipi

Praktiki nəticə - istənilən fənnin sonunda fərdi və qrup layihəsinin
hazırlanması və müdafiəsi həyata keçirilir.
Kompleks proqramı - tələbənin hərtərəfli inkişafına yönəlmişdir

1

Təcrübəli müəllimlərimiz tədris materiallarını uşaqların daha
çox sevdiyi oyun formasında çatdırırlar

2

sadəlik - tələbələr hətta mürəkkəb şeyləri belə oyunu xatırladan şəkildə, eləcə də sadə və aydın misallar
köməyi ilə örgənir.
tətbiq edilmə - tələbələr həyatda və gələcək peşəsində istifadə edə biləcəyi biliyi alır.

3

maraq - biz dərslərimizin maraqlı keçməsinə və tapşırıqlarımızın maraqlı olmasına diqqət yetiririk.
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sistemli yanaşma - təhsil müddətində aldığınız biliklər artaraq tədricən sistem şəklinə formalaşır.

5
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məhsuldarlıq - hər bir məşğələ praktiki nəticəyə yönəlmişdir.

Adaptiv yanaşma - tapşırıqların və dərs materiallarının
mənimsənilmə sürətini müəllim də, tələbə də tənzimləyə bilər.
İnnovasiyalar - Akademiyanın unikal onlayn xidmətləri tələbəyə
istədiyi vaxt təhsil almaq, valideyinə isə övladının uğurları
haqqında məlumat almaq imkanını verir.

tətbiq üzərində təhsil- biliklər daha səmərəli şəkildə mənimsənilir və tələbə aldığı bilikləri məhz harada
tətbiq edəcəyini bilir.

