
Better Academy mistrzowsko łączy technologię z uczeniem!

Nasze kursy zostały zaprojektowane tak, aby pokazać dzieciom, jak efektywnie 
wykorzystać swój czas w sieci, przy okazji ucząc się nowych rzeczy i pękać z dumy ze 
swoich projektów!

Z nami dzieci rozwiną swoją orientację przestrzenną, dowiedzą się, jak działają różne 
urządzenia i nauczą się, jak połączyć dźwięk z obrazem, aby stworzyć coś spektakularnego!

Ferie zimowe ONLINE

POCZĄTEK KURSU: 4 i 11 stycznia 2021 r. CZAS TRWANIA: 5 dni x 40 min. Godz. 10 i 17.00
GRUPY WIEKOWE: 7-9 lat i 10-12 lat MAŁE GRUPY: 5-6 dzieci
CENA JEDNEGO KURSU: 300,00 PLN (400,00 PLN – w tym płytka micro:bit dla młodego programisty)
ZAPISY: kontakt a.zawadzka@betterleaders.eu, przyjmowanie wpłat do 30.12, liczba miejsc 
ograniczona.

NASZE KURSY
M łody  f i lmowiec
Kurs dla początkujących, którzy chcą nauczyć się 

tworzyć krótkie filmiki. Jak nagrać i wyprodukować klip, który 
przyciągnie uwagę widza. Jak dodać muzykę, animację i inne 
elementy, które wzbogacą atrakcyjność filmu. Jak założyć i 
prowadzić z powodzeniem kanał na YouTube? 

Język  ang ie l sk i  z  tworzen iem 
g ie r  w  3D

Uczniowie poznają, jak w prosty sposób można tworzyć własne 
gry komputerowe z oprogramowaniem Kodu Game Lab, przy 
okazji ucząc się języka angielskiego.
Razem z Kodu uczymy dzieci ciągów przyczynowo skutkowych: 
„Jeżeli-To” na podstawie listy kafelków, jakie są dostępne dla 
uczniów. W ten sposób uczestnicy rozwijają kreatywność, uczą 
się skutecznego rozwiązywania problemów i logicznego 
myślenia. I wszystko to po angielsku!

Z naszą pomocą, nasi uczniowie mogą się rozwijać 
i zdobywać wiedzę w każdym aspekcie życia.

M łody  p rogram i s ta  * 1 1 - 1 5 . 0 1 . 2 0 2 1

Kurs, który wprowadzi podstawy kodowania za pomocą 
interaktywnych gier, odczytywania kodów i programowania 
robotów. Dajemy Waszym dzieciom narzędzia, które pozwolą 
nawigować świat nowych technologii i robotów. Wyjaśnimy 
koncept pętli czasu, zmiennych i instrukcji związanych z 
prawdziwymi programami komputerowymi.

PROWADZĄCY

MACIEK – Jego pasją są zdjęcia i 
filmy. Uwielbia tworzyć swoje własne 
klipy. Absolwent Szkoły fotografii w 
Warszawie, studiował w szkole 
filmowej.

KAJETAN – niedawno ukończył 
Politechnikę Warszawską. Z wielką 
śmiałością łączy kodowanie z 
inżynierią. Bardzo lubi nauczać dzieci 
i młodzież oraz motywować ich do 
niestandardowego myślenia.

DANIEL – Muzyka, film i podróże to 
jego koniki. A to wszystko po 
angielsku. Języka angielskiego z pasją  
naucza od 20 lat cały czas szukając  
nowych rozwiązań. Obecnie kręci go 
nauczanie poprzez kodowanie. 

Pro jek towan ie  wnę t r z
Kurs dla początkujących, którzy chcą stawiać pierwsze 

kroki w projektowaniu własnego pokoju. Przeznaczony jest dla 
kreatywnych dzieci, które lubią rysować, planować i posiadają 
wrażliwość estetyczną. W trakcie zajęć nauczą się: 
projektowania przestrzeni z uwzględnieniem światła, dobierać 
materiały pod względem całościowej estetyki oraz odkryjemy 
jak najlepiej umieścić meble, rośliny, ozdoby i akcesoria.

MACIEK – Jego pasją są zdjęcia, 
architektura i filmy. Uwielbia tworzyć 
swoje własne projekty i uczyć. 

mailto:a.zawadzka@betterleaders.eu

