Kursy e-learningowe i spotkania akademickie
z informatyki na Politechnice Gdańskiej
dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
Myślisz o stworzeniu własnej strony www, ale nie wiesz jak się do tego zabrać? Słyszałeś o różnych
technikach tworzenia aplikacji webowych i chciałbyś je poznać? Chciałbyś nauczyć się programowania
w języku Java? A może interesuje cię tworzenie własnych programów z interfejsem graficznym
w środowisku Android? No i pewnie chciałbyś się tego wszystkiego nauczyć ze wsparciem nauczycieli
akademickich Politechniki Gdańskiej, ale nie dojeżdżając co tydzień na zajęcia?

Zgłoś się na kursy e-learningowe połączone ze spotkaniami akademickimi z informatyki organizowane
w ramach projektu „Zdolni z Pomorza – Politechnika Gdańska”!
Politechnika Gdańska zaprasza uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na kursy
e-learningowe i spotkania akademickie z informatyki w projekcie „Zdolni z Pomorza – Politechnika
Gdańska” realizowanego w partnerstwie z Samorządem Województwa Pomorskiego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Politechnika Gdańska prowadzi nabór na kursy:


HTML5 – podstawy programowania (poziom gimnazjalny)
http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/html5



Java i Android – podstawy programowania (poziom ponadgimnazjalny)
http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/java-i-android

Każdy z kursów składa się z dwóch części: zdalnej i stacjonarnej.
Zajęcia zdalne prowadzone będą w formie kursu e-learningowego na uczelnianej platformie Moodle,
w ramach którego dostępne będą między innymi materiały filmowe demonstrujące określone treści
w zakresie podstaw programowania. W trakcie trwania kursu uczniowie otrzymają do wykonania różne
zadania, będą też mieli możliwość komunikacji i konsultacji z prowadzącym poprzez forum dyskusyjne
i czat.
Uzupełnieniem zajęć prowadzonych w wykorzystaniem kształcenia na odległość będą zajęcia
stacjonarne, przeprowadzone w ramach spotkań akademickich. Zajęcia odbędą się 13 maja 2017 r.
Poprowadzone będą w formie wykładu oraz laboratorium komputerowego poświęconego
praktycznemu doskonaleniu w zakresie programowania.

Zapisy poprzez formularz zgłoszeniowy: http://pg.edu.pl/zdolnizpomorza/formularz-zgloszeniowy1
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Formularz należy przesłać do dnia 24 marca 2017 r.
Maksymalna liczba uczestników każdego kursu: 56.
Informacja o wynikach rekrutacji, tj. zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu ucznia do uczestnictwa
w kursach rozesłana zostanie wszystkim kandydatom drogą elektroniczną do dnia 27 marca 2017 r.
Planowany czas trwania kursów: 28.03-13.05.2017 r.

Serdecznie zapraszamy!
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