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12-14
yaşlı tələbələr
Студенты
9-12 летüçün

1

KURS

PYTHON PROQRAMLAŞDIRMA
- JUNIOR

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

OYUNLARIN LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ
VƏ YARADILMASI

• Construct2 mühitində kompüter oyununun
yaradılması. Oyun səhnələrinin və dizayn
elementlərinin hazırlanması.

ROBOTOTEXNİKA VƏ TEXNİKA

• Kompüterin yığılma və sazlanma praktikası.
Kompüter quruluşunun və tərkib
hissələrinin öyrənilməsi.
• Robotların layihələndirilməsi: ultrasəs gitara,
roboprinter, çeşidləyici- robot, robot-siqvey.
Robotlar üzrə Beynəlxalq yarışlarda iştirak
etmək üçün hazırlıq.
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• Peşəkar avadanlıqla fotoçəkiliş. Studiyada
peşəkar çəkiliş janrları və üslubları üzrə praktika.
Fotoşəkillərin işlənilməsi: Rəng düzəlişi, retuş.

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

KURS

Personajların lokasiyada inteqrasiyası və
onun obyektlərlə doldurulması və VR-a
eksportu.

3D-MODELLƏŞDİRMƏ VƏ
3D-ÇAP

• Ev və marsoxod daxil olmaqla həcmli
fiqurların 3d-modelləşdirilməsi və çapı.
3D çap texnologiyası. Üçölçülü obyektlərin
modelləşdirilməsi. Obyektlərin şəkil
üzərindən scan edilməsi. Modelin 3D
prinerində çap edilməsinə hazırlıq.

FOTOLABORATORİYA

KURS

3D-ANİMASİYA

VİRTUAL DÜNYALARIN
LAYİHƏLƏNDİRİLMƏSİ

OYUN DİZAYNI

• Oyun xəritəsinin, menyusunun, personajlarının, fonlarının və səviyyələrinin
Pixel Art üslubunda yaradılması.

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

STARTUP VƏ FREELANCE

• Dizayn düşüncəsi. Sosial yönümlü
layihə üzərində komanda işində
mərhələlərin öyrənilməsi: mobil tətbiq,
oyun, veb-sayt, unikal texniki həll.
Layihələrin təqdimatında və
işlənməsində yarışma.

OYUNLARIN YARADILMASI SENIOR LEVEL

• 3d-modelləşdirilmə və həcmli fiqurların
yaradılması - evdən marsoxoda qədər. Kosmik
lokasiyanın yaradılması, onun obyektlərlə
doldurulması və VR-a eksportu. Kosmik
koloniyaların virtual layihələrinin təqdimatı.

Bir tədris
ilində
72 cüt saat

VEB-DİZAYN

• Landing-page səhifələrinin yaradılması.
Kontentlə işin aparılması. Media-kontentin
əlavə edilməsi. Stiker-pak və avatarların
yaradılması. Müasir texnologiyaların
köməyilə saytların cəld yaradılması. Çevik
alətlər və şablonlar vasitəsilə
layihələndirmə. Prototiplərin yaradılması.
Şəxsi səhifə. СMS-in istifadəsi.
İnternet-mağazanın hazırlanması.

İNNOVATİV TEXNOLOGİYALAR
+ TAMAMLANMIŞ REALLIQ

ARDUİNO MİKROKONTROLLERLƏRİN
PROQRAMLAŞDIRILMASI

• Arduino mikrokontrollerlərinin əsas
elementlərinin (plata, portlar, qoşulmalar,
kontroller) örgənilməsi və onlarla iş. Pyezoelement
və potensiometrlərlə iş. Hərəkət ötürücülərinin
yaradılması. Yekun layihə – əl hərəkətləri vasitəsilə
idarə olunan robotun yaradılması.

• Peşəkar oyun tətbiqlərinin
komandada rollara ayırmaqla
layihələndirilməsi və yaradılması:
ssenarist, proqramçı, dizayner,
testləyici, layihə meneceri.
Qruplar arası yekun xakaton.

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

Kiçik Kompüter Akademiyasında
təhsilə 8 yanaşma:
Çevik qrafik məşğələlərə sizin üçün uyğun günlərdə gəlməyə
imkan verir: həftəiçi və ya həftəsonu
Dərslər müasir avadanlıqla kiçik qruplarda keçirilir
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.
Praktiki nəticə - istənilən fənnin sonunda fərdi və qrup layihəsinin
hazırlanması və müdafiəsi həyata keçirilir.
Kompleks proqramı - tələbənin hərtərəfli inkişafına yönəlmişdir
Təcrübəli müəllimlərimiz tədris materiallarını uşaqların daha
çox sevdiyi oyun formasında çatdırırlar
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.

DİGİTAL-ART

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

TAMAMLANMIŞ REALLIQLA MOBİL
ƏLAVƏLƏRİNİN HAZIRLANMASI
• Smartfon üçün proqram əlavəsinin məntiqinin
layihələndirilməsi. Ötürücülərin tətbiqin işində
istifadə olunması: akseleometr, giroskop,
ştrix-kod skaneri. MİT App Invenorda iş,
kameranın, qrafikanın, animasiyanın və səsin
istifadə olunması. Tamamlanmış reallıq
tətbiqlərın yaradılması.

VEB-TƏTBİQLƏRİNİN PYTHON-DA
YARADILMASI
• "Virtual ev heyvan" adlı veb tətbiqin
yaradılması. Ssenarinin hazırlanması,
veb-tətbiqdə qeymifikasiya.

STEP Kiçik Kompüter Akademiyasında
təhsilin altı prinsipi
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.
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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.
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məhsuldarlıq - hər bir məşğələ praktiki nəticəyə yönəlmişdir.
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tətbiq üzərində təhsil- biliklər daha səmərəli şəkildə mənimsənilir və tələbə aldığı bilikləri məhz harada
tətbiq edəcəyini bilir.
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