Linnalaager „Hüpe Minecrafti maailma algajatele“
28. veebruar 2022 - 01. märts 2022
Kestus: 12 akadeemilist tundi
Vana-Lõuna 39/1
Vaata kõiki toimumiskuupäevi

Kui soovid omandada Minecrafti mängu arendaja oskusi, tule meile laagrisse. Oleme korraldamas 2-päevast laagrit, kus igal osalejal on
võimalus luua oma Minecrafti maailm. Laagri jooksul on sul võimalik luua laagriliste jaoks uus maailm, mida siis teised laagrilised testida
saavad. Kahe laagri päeva jooksul õpime programmeerimist ja oma tulemuse testimist.
Esimest päeva alustatakse sellega, et räägitakse Minecrafti mängu loomise põhimõtetest ja kujundatakse koostöös üks mänguruum,
millesse iga osaleja saab ehitada oma osa valmivast mängust.
Lisaks õpitakse:
1. Minecrafti arenduskeskkonna ülesehitust
2. Koodi kirjutamist MakeCode keskkonnas
3. Kuidas koostöös luua mäng
Päeva teises osas peavad laagris osalejad ehitama valmis oma mängu mänguväljaku ja kirjeldama oma mängu reeglistiku
Teisel päeval antakse lastele võimalus seigelda Minecrafti seikluspargis, et tutvuda ühe Minecrafti mängu elementidega ja korjata ideid
oma mängu täiendamiseks. Peale olemasoleva mängu mängimist saavad laagris osalejad täiendada oma mänguruumi ja seejärel
alustada teiste poolt loodud mängude testimist ja tagasisidestamist.
Lisaks õpitakse:
1. Olemasolevate mängude paigaldamist
2. Tagasisidestamist
Laager toimub: Äripäeva IT Koolituse ruumides, Vana-Lõuna 39/1, Tallinn
Toimumise aeg:
28.02 - 01.03, kell 09:30 - 14:30

Laagrisse on oodatud noored vanuses 9-15a.

Koolituse hind sisaldab:
materjale,
snäkipause
lõunasööki.
Küsimused ja lisainfo:
info@koolitus.ee
+372 618 1727

Kuidas registreerida laps laagrisse?
Palun registeerimisel lisada enda ehk lapsevanema e-posti aadress ning telefoni number, kuid lapse ehk osaleja isikukood.
E-posti teel saadame meeldetuletuse koos infoga, millal ja kus koolitus toimub.
Telefoni teel saame ühendust võtta, kui mõni detail on vaja täpsustada.
Osaleja isikukoodi on vaja tunnistuse väljastamiseks, kuna iga osaleja saab enda nime ja isikukoodiga vastava tunnistuse.

AJAKAVA
1.päev
09:00 - 09:30

Kogunemine
Osalejad kogunevad Vana-Lõuna 39/1, IT Koolituse koolitusklassis

09:30 - 11:00

Sissejuhatus Minecrafti arendamisse

11:00 - 11:30

Lõuna

11:30 - 13:00

Mänguruumi kujundamine

13:00 - 13:15

Paus

13:15 - 14:30

Mänguruumi kujundamine

2.päev
09:00 - 09:30

Kogunemine

09:30 - 11:00

Seiklus Minecrafti lõbustuspargis

11:00 - 11:30

Lõuna

11:30 - 13:00

Mänguruumi viimased lihvid, loodud mängude paigaldus ja mängude testimine

13:00 - 13:15

Paus

13:15 - 14:30

Loodud mängude testimine ja koolituse kokkuvõte, elamuse jagamine

LISAINFO
Osalemise tingimused
Registreerudes e-poe, e-kirja või telefoni teel, saadame Teile arve ja täpsema info osalemise kohta.
Nädal enne koolitust saadame Teile e-kirjaga meenutuse osalemise infoga.
Koolitusel osalemine on nimeline, kuid saate osalejat tasuta muuta kuni koolituse alguseni.
Koolituse eest tasumine toimub arvel viidatud arveldusarvele. Arve saadetakse maksja aadressile e-postiga. Arve tuleb
tasuda enne koolituse algust arvel märgitud maksetähtajaks.
Kui Te ei saa mingil põhjusel osaleda, palun andke sellest kindlasti teada e-posti aadressil info@koolitus.ee või telefonil 618
1727 . Kui teatate koolitusel mitteosalemisest kuni 10 tööpäeva enne algust, pakume mõnd muud samaväärset koolitust või
tagastame 100% tasutud koolituse maksumusest. Mitteosalemisest vähemalt 5 tööpäeva varem teatades, tagastame 50%.
Muul juhul kuulub arve tasumisele. Raha tagastame ette antud summas juhul, kui pole tehtud koolituse korraldamisega
seotud kulutusi (ostetud õppematerjale jms). Koolitusele mitteilmumisel, sellest mitteteatamisel või koolituse poolelijätmisel
õppetasu ei tagastata.
IT Koolitusel on õigus koolitusgrupi mitte täitumisel koolituse toimumine edasi lükata või koolitus ära jätta. Koolitusele
registreerunuid teavitatakse kursuse edasi lükkumisest või ära jätmisest telefoni või e-posti teel. Koolituse ära jäämisel
korraldajatest tulenevatel põhjustel makstakse õppetasu tagasi. .
IT Koolitus on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Tutvuge koolituskaardi infoga SIIN.
Täpsema info saamiseks võtke meiega ühendust telefonil 618 1727 või info@koolitus.ee.

