
Jak zostać twórcą gier?
Gier się nie programuje, gry się tworzy! Dlatego liczy się zainteresowanie branżą, znajomość 
gier i zmieniających  się technologii. Dlaczego warto być twórcą gier? Bo za każdym razem robi 
się coś nowego, co może cieszyć miliony ludzi, którzy grają w gry. Uczestnicy spotkania dowiedzą
się na czym polega tworzenie gier oraz jakie są perspektywy rozwoju w branży gier komputerowych 
i e-sportu.

Ile wie o Tobie internet? Jak chronić swoją prywatność w sieci?
Blisko 70% użytkowników internetu słyszało o internetowych „cookies”, ale 60% z nich nie wie 
czym tak naprawdę są „ciasteczka”. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się, jakie informacje zbiera
o nas Google i jak zacierać „internetowe ślady” oraz chronić swoją prywatność.

Grafika komputerowa. Jak kreatywnie zmienić obraz, fotografię?
Na pewno potrafisz zrobić zdjęcie - aparatem czy telefonem komórkowym. Naciśnięcie spustu 
migawki nie gwarantuje wykonania dobrej fotografii. Jak ją ulepszyć? Jak zmienić obraz, by
zachować wspomnienia lub wykreować ciekawą grafikę?  Ten warsztat to szansa na uzyskanie 
odpowiedzi na te pytania i poznania możliwości nowoczesnych programów graficznych 
z pakietu Adobe CC.

zaprasza na darmowe warsztaty gimnazjalistów klas trzecich

Jak cię widzą, tak Cię… zapamiętują!
To jak widzimy siebie często nie idzie w parze z tym, jak widzą nas inni. Myślimy o sobie krytycznie, 
a jesteśmy odbierani zupełnie inaczej. Wydaje nam się, że jesteśmy mili, ale inni mogą nas odebrać 
negatywnie. Skąd wiedzieć, kiedy jesteśmy odbierani właściwie przez otoczenie? Jak się skutecznie 
komunikować z drugą osobą? Jak dobrze zaprezentować się na egzaminie, spotkaniu, rozmowie, 
podczas publicznego wystąpienia? Na te pytania uczestnicy poszukają odpowiedzi w trakcie 
warsztatu z kreowania wizerunku.

Kreatywne zapamiętywanie. Jak się uczyć do egzaminów, żeby zapamiętać?
Już po godzinie zapominamy 25% wiedzy, którą przyswoiliśmy. Mnemotechniki pozwalają zachować 
w pamięci o wiele więcej informacji przez dłuższy czas. Jedną z nich jest metoda rzymskiego pokoju 
działająca zgodnie z zasadą, że jeden obraz jest więcej wart niż 1000 słów. Na czym polega ta i inne
 obrazowe metody szybkiej nauki uczniowie dowiedzą się w trakcie warsztatu  szybkiego uczenia się.
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